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KlingvallMaj-IngerstatsrådetTill

då-regeringenbemyndigadefebruari 1996denbeslut 1Genom
parlamentarisktillkallaHedborgstatsrådet Annavarande att en

svenskhurbredmed uppdragetkommitté översyngöraatt aven
i kon-bestämmelserna FN:ssig tillförhålleroch praxislagstiftning

uppdraghaft ihar vidareKommitténrättigheter.barnetsvention om
vad gällermåttoch ökatklarhetskapa större ettatt av samsyn

Barnkonventionen ochbästa" i"bametsinnebörden begreppetav
målkon-eventuellaanalyseradärvid särskiltsvensk rätt samt att

fråganbehandlamed förturfick uppdragKommittén iflikter. att om
det gällerutlänningslagen, bl.a.enligti ärendenbarns ställning när

utvisning där barn berörs.avvisning eller
1996förordnades den 18bemyndigandestöd dettaMed marsav

ordförande i kom-Gabrielverkställande direktören Romanus som
advo-dagkommittén förordnadesiledamötermittén. Som samma

riksdags-Ek c,kommunalrådetv, Lenakaten Sten De Geer
Iskra kd,AldokonsulentenGustaf Essen m,ledamoten samtvon

SiwOlander s,Marianne Jönsson s, Ronnyriksdagsledamöterna
och GustafRagnhild Pohanka Sten De Geerfp och mp.Persson

f.d. riksdagsledamotenaugustiden 199623Essen ersattes avvon
Liselotte Wågörespektive riksdagsledamotenMåbrinkBertil v

m-
kanslirådetdeltagitarbete hari kommitténssakkunnigaSom

ambassadören Thomasoktober 1996,fr.o.m. den 21Lars Borg
depar-Håkansson,generaldirektören GöranHammarberg, numera

Stenius,redaktörenChristina Sandqvist, Yrsatementssekreteraren
december 1996,den Bamom-justitierådet t.o.m 17f.d. Tor Sveme

CharlottadepartementssekreterarenLouise Sylwander,budsmannen
Wickström.AnitahovrättsassessomWickman samt

samråda med regeringenarbete haftKommittén har i sitt att en av
beståendeförordnad referensgrupp,april 1996från och med den 26

Råd, konsulentenCarlsson, Sveriges KristnaElisabethläraren Bav
Ingrid Krogius,och Skola, juristenRiksförbundetUlla Graneli, Hem

Lindgren, Räddageneralsekreteraren LennartSvenska Röda Korset,
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generalsekreterarenBarnen, Bodil Långberg, Riksförbundet BRIS,
ordföranden Lisbet Palme, Svenska Unicef-kommittén stude-samt
randen Sofia Stenfeldt, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorga-
nisationer. Ingrid Krogius fr.0.m. den oktober7 1996ersattes av
folkrättsexperten Malin Greenhill, Svenska Röda Korset.

Sekretariatet har bestått kammarrättsassessorn Carin Jahn,av
huvudsekreterare, socionomen Barbro Holmberg och hovrättsasses-

Östblom,Lennart sekreterare den fr.om. den 13 januarisom senare
1997, pol. Louise Bernstein, bitr. sekreterare fr.0.m. densamt mag

oktober7 1996.
Kommittén, har antagit Barnkommittén, påbörjadenamnetsom

sitt arbete den 28 1996.mars
Barnkommittén lämnade den 28 juni delrapporten1996 Barnkon-

ventionen och utlänningslagen SOU 1996:115.
Härmed överlämnas Barnkommitténs huvudbetänkande Barnets

bästa i främsta FN:s konvention barnets rättigheterrummet om-
förverkligas i Sverige. Uppdraget därmed slutfört.är

Till betänkandet fogas bilaga antologi, där uppsatsersom en av
forskare, bamrättsexperter barn och ungdomar har samlats isamt
syfte belysa barnets bästa och barnperspektiv olikaatt synvinklar.ur

Reservationer har lämnats EkLena Bertil Mâbrinkc, v,av
Siw Persson fp och Ragnhild Pohanka mp. Ragnhild Pohanka har
också avgivit särskilt yttrandeett

Stockholm den 20 augusti 1997

Gabriel Romanus

Lena Ek Aldo Iskra

Marianne Jönsson Bertil Mâbrink

Ronny Olander Siw Persson

Ragnhild Pohanka Liselotte Wågö

/Carin Jahn
Barbro Holmberg

ÖstblomLennart
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Sammanfattning

Barnkommitténs uppdrag

generalförsam-rättigheter FN:sKonventionen barnets antogs avom
BarnkonventionenratificeradeSverigenovember 1989.ling den 20

sigjuniriksdgen den 21 1990efter beslut i utan attett reservera
gälla ikonventionenratifikationen kompunkt. Efternågon att

Praktiskt allaseptemberden 1990.till Sverige 2förhållande taget
till Barnkonventionen.anslutit sigvärldens harstater

diskussionBarnkonventionen harratificeringenAlltsedan enav
s.k. inkor-svenskinförliva konventionen iförts rättatt genomom

beslut ikonventionen till svensk lag. Idvs.porering, göra ettatt
inkorporering,avvisades förslagriksdagen hösten 1995 menom

borde låtaregeringenriksdagen uttalade göra översynatt av omen
Barnkonventio-medpraxislagstiftning ochsvensk stämmer överens

bestämmelser.nens
tillkännagivandeSveriges åtagande, riksdagensbakgrundMot av

Barnkonven-innebördenfaktum olika tolkningaroch det att av av
beslutadedebatten,den allmännahade gjorts gällande itionen

parlamentarisk kom-den februari tillsättaregeringen 1 1996 att en
och innebördandaför klarlägga hur Barnkonventionensmitté att

och praxis.uttryck i svensk lagstiftningtillkommer
följandedirektivensammanfattas iKommitténs uppdrag sätt

lagstiftning och praxissvenskbred hurgöra översyn aven
bestämmelser,till Barnkonventionensförhåller sig

vad gäller innebör-klarhet och ökat måttskapa större samsynav-
och svenskBarnkonventionenbegreppet "barnets bästa" iden av

målkonflikter,därvid särskilt analysera eventuellarätt samt
ärenden enligtmed förtur behandla frågan barns ställning iom-

därbl.a. gäller avvisning eller utvisningutlänningslagen, detnär
barn berörs.
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detNär gäller den sista punkten i direktiven, hänvisas till vår del-
Barnkonventionen och utlänningslagen SOUl996:l15,rapport

lämnades till regeringen den 28juni 1996.som

Utgångspunkter vårtför arbete

Barnkonventionen internationell förpliktelse Sverige harär en som
åtagit sig andra också har anslutit tillsiggentemot stater som
konventionen. Utgångspunkten i arbetevårt har därför varit inteatt
enbart Barnkonventionen i nationellt perspektiv, iställetett utanse

bestämmelserna i internationellt sammanhang. Vi harsätta ett
utgångspunkt i vårt arbete gjort analys konventionstextensom en av

och därvid de internationella tolkningar finns,använt oss av som
dvs. konventionens förarbeten och den tolkning kommittén försom
barnets rättigheter har gjort. Vi har sökt ledning i ochsvenskäven
utländsk doktrin inom barnrättsområdet.

Som grund for den analys har gjort Barnkonventionenssom av
bestämmelser har de fyra grundläggande principer-använt oss av

i konventionen; principen icke-diskriminering, principenna om om
barnets bästa, barnets till liv och utveckling barnetsrätt rättsamt att
komma till tals. principerDessa den centrala bestämmelsensamt om
genomförandet Barnkonventionen, kommer till uttryck iav som
artikel har varit vägledande vid analysen olikade sakartik-av
lama. Vi har inte behandlat Barnkonventionen artikel för artikel,

disponerat betänkandet efter de olika rättigheternas karaktärutan
och tillämpning i det svenska samhället. Vi har heller inte begränsat

till lagstiftningen och den praxis har utbildats i domsto-oss som
larna, istället valt analys förhållandena för barngörautan att en av
och ungdomar i Sverige i belysning åtagandena enligt Barn-av
konventionen.

Varje avsnitt betänkandet kan bestå delar; analyssägas treav av
konventionen, svenska förhållanden och våra överväganden.av

Sammanfattning betänkandetav

Definition barn för gäller Barnkonventionen avsnitt 3av vem-

Barnkonventionen slår i artikel fast1 med barn varjeatt avses
människa under 18 år, inte barnet blir myndigt tidigare enligtom
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rättigheterdeDefinitionenför barnet.gällerden lag attangersom
fyllt år.tills har 18 Dettagälleri konventionenstadgas mansom

barn medsååldersgränserhar olikaintehindrar attstatatt en
särskildavuxenlivet.föras i Desuccessivt kanålderstigande

utnyttjan-fängelsestraff, sexuelltdet gällerskyddsreglerna, närt.ex.
tillgälla 18 år.arbetkraft skallbarnutnyttjandede eller uppsomav

mognad fårochstigande åldermedheller barnhindrar inteDet att
sitt liv.bestämma övermer

vissa lagstiftningsvenskluckor ihittatgenomgångvid vårVi har
Barnkonven-följerinte heltskyddsbestämmelsernadär vi attanser

skyddetbarnpornografidefinitionengäller bl.a.tionen. Det samtav
Vioch år.mellan 18för ungdomar 15utnyttjandesexuelltmot

brottsbal-i kap.bestämmelser 6vissadärför ändringföreslår aven
Barnpornografiutredningendenändringar,dessaken. Om samt av

barnpornografi,definitionengällerdetändringenföreslagna när av
heltdefinition barnBarnkonventionensgenomförs kommer attav

andravidare konstateratlagstiftning. Vi harsvenskåterspeglas i att
andan ienlighet med Barn-lagstiftning ii svenskåldersgränser är

ålderstigandei takt medökatinnebärkonventionen, ansvarsom
utveckling.och

detbristerföreligger vissadetemellertid observerat närVi har att
föreslår vi detstatistik. Därförochdatainsamling görsgäller att en

möjligtalltid skallså detofficiella statistikenden attöversyn varaav
ungdomargäller barn ochuppgifterfå framatt grupp uppsomsom

till år.18

icke-diskriminering avsnitt 4Principen onz

lands jurisdiktionvarje barn inomstadgarBarnkonventionen ettatt
åtskillnadkonventionenirättigheterskall de utan avsom angesges

allaskyddasbarnetsäkerställaskall vidareslag.något Staten motatt
föräldrars,grundbestraffningellerdiskrimineringformer avav

verksamhetställning,familjemedlemmarsvårdnadshavares eller
åsikter elleruttryckta tro.

indirektsåväl direktdiskrimineringsförbudetMed somavses
allvar-allvarligt eller mindredendiskriminering, äroavsett avom

lagsåväldiskrimineringgällerligt slag. Det som genomgenom
den dimen-diskrimineringsförbudet ligger ocksåhandling.direkt I
i landet detgrundfår diskrimineras påbarn intesionen att ett varav

innefattardiskrimineringmotverkaskyldigheterbor. Statens att
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också aktiva åtgärder för motverka rasism främlingsfient-ochatt
lighet.

detNär gäller barn befinner sig tillfälligt eller illegalt i ettsom
land, kan varken med ledning de diskussioner fördesman av som
under utarbetandet konventionen eller FN-kommitténs ut-av av
tolkning hävda skyldig till dessa barn tillför-äratt stat att atten se
säkras alla de rättigheter konventionen Den begränsningsom ger.

kan långsiktigt inriktade vård- eller utbild-äraccepterassom
ningsinsatser förutsätter barnet längre tid. Allaatt stannarsom en
akuta behov bör däremot det gäller barnets hälsa ochmötas när
insatser bör så tiden inte utbildningsmässigt går förloradgöras att
för barnet.

det gällerNär svensk lagstiftning, vi diskriminerings-attanser
förbudet i princip täcks de bestämmelser kommer till uttryckav som
i grundlagen. uppräkningenI otillåtna diskrimineringsgrunder iav
artikel återfinns2 emellertid handikapp, något unikt föräven ärsom
Barnkonventionen. Vi därför det bör övervägasatt översynmenar en

regleringen hur förbudet diskriminering barn medmotav av av
handikapp bäst skall tillgodoses i grundlagen eller svenskannan
lagstiftning. I samband med sådan bör ocksåöversyn övervägasen
hur Barnkonventionens barnperspektiv skall komma till uttryck när
det gäller inte diskrimineras.rätten att

Genomförandet Barnkonventionen avsnitt 5av

Barnkonventionen lägger vikt vid själva genomförandet destor av
olika rättigheter konventionen Staten skyldig vidtaär attsom ger.
såväl lagstiftnings- administrativa och andra åtgärder för attsom
genomföra rättigheterna. När det gäller de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna skall vidta sådana åtgärder till detstaten

sina finnsDet också internationell dimension,yttersta av resurser. en
bistånd och internationellt samarbete krävs för främjaannat att
genomförandet rättigheterna.av

Genomförandet Barnkonventionen politiskt förär ettav ansvar
inte bara för regering och riksdag för allastaten, myndigheterutan

och offentliga Landets inre förvaltningsstruktur påverkar inteorgan.
Genom åtagandet i konventionenstatens skyldigär statenansvar. att

vidta sådana åtgärder rättigheterna verkligen genomförsatt och
kommer alla barn i landet tillgodo. Konventionen inte ställningtar
till hur det så länge självagörs genomförandet ligger linjei med
konventionens principer. Det räcker emellertid inte med konven-att
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säkerställalagstiftningen. Förnationellaåterspeglas i dentionen att
lagstift-åtgärder,kombinationrättigheter krävsbarnets varavaven

effektivaåstadkommaåtgärder kanAndra styr-ning attär varaen.
och upplysning.opinionsbildningmedel,

tillBarnkonventionengenomförandetviktig del i är attEn seav
lagstiftningen.svenskagenomslag i denfårbestämmelserdessatt

hur införlivandetFN-kommitténellerkonventionenVarken avanger
varje medfårske, detskallbestämmelserna avgöras statutan av

viktigarättsliga Deträttstradition ochutgångspunkt i dess system.
det sker.är att

bör inkorpore-Barnkonventionengäller frågandetVi har när om
med s.k.valdahittillseller den vägensvenskti rättssystem omras

inte föreslåslutsatsenkommit tillföredra,transformering attär att
inkorporering.en

formuleringarrelativtmångainnehållerBarnkonventionen vaga
gradvisttillsiktarartiklarinslagicke obetydligtoch ettett somav

Bamkon-domstol.tolkadirektsvåragenomförande, är att av ensom
land med såpolitisk Förgenomförandeventionens är ettprocess.en

inteSverige finns detlagstiftningbarnrättsligomfattande som
nationell lag.Barnkonventionenvinna påmycket statusatt att avge

lagarnagenomgångordentligdet skerViktigare attär att aven
anda ochkonventionenskonventionen ochmedöverens attstämmer

lagstiftningsärende. Vibeaktas i varjefortsättningeninnebörd i
politisktBarnkonventionen börtolkningen görasatt avavmenar

för rättighe-stifta krävsde lagardärvid kanriksdagen, attsomsom
slå igenom.bäst skallBarnkonventioneniterna

regeringskansliet intebrist det inomdetVi är attattanser en
i frågorsamordningsfunktionhar uttaladenhetfinns någon som en

alla departement.frågor inomBarnkonventionen berörbam.rörsom
för vilka harjämställdhetsfrågornamedjämförelse kanEn göras

övergri-harstatsrådoch för vilkasärskild enhetinrättats ettetten
frågorsamordningsådansamordningsansvar. En rörpande somav

andra förslaglagförslag ochgranska allainnefattabör bl.abarn att
bamperspektiv.regeringenfrån ettur

"barnkonventions-generelltvidare det börVi ettatt gesanser
detregeringen, liknandetillsättsde utredningardirektiv" till som av

finns.jämställdhetsdirektiv som
viktig.samhället Förbarnpolitiken i helasamordning ärEn av

i samhället börpå alla nivåerBarnkonventionengenomförandet av
i nationellbör ingåuppställas nationella mål,därfördet ensom

nationelladedenna börriksdagen. Istrategi utöverantagen av -
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målen ställas krav kommunala handlingsplaner. börDet också-
mekanismer för fortgående uppföljning hur de nationellaanges en av

målen förverkligas. denI nationella strategin viktigt elementär ett
utbildning Barnkonventionen och barnperspektiv för de yrkes-om

arbetar med barn och ungdom.grupper som
Uppföljning lagstiftningen viktig for till denär att attav se

politiska vilja har kommit till uttryck riksdagens beslutsom genom
också resultat i verkligheten. Olika former uppföljningsmeka-ger av
nismer behövs. detNär gäller domstolarnas rättstillämpning, måste

fortlöpande uppföljning ske. Vidare bör statliga myndighetersen
tillsynsansvar förstärkas och statistik gäller barn ochsom unga
behöver utvecklas förnyas.och

Vi har kunnat konstatera det på såväl nationell regionalatt som
och lokal nivå saknas samlad uppföljning budgetnedskärning-en av

betydelse för barn och ungdomar. Det finns heller inga analyserars
hur mycket inom olika budgetar barnpå och Försatsasav som unga.
Sverige skall kunna vi utnyttjar våraatt till detsäga att resurser

för tillförsäkra barn och ungdomar de rättigheteryttersta att som ges
Barnkonventionen, krävs bättre uppföljningssystem ochgenom

konsekvensbeskrivningar.
kanDet inte generellt stå i strid med Barnkonventionensägas att

genomföra nedskärningar offentliga utgifter för barn. Förändring-av
och nedskärningar i olika verksamheter måste såvälar ettses ur

kortsiktigt långsiktigt perspektiv. En samhällsekonomi iettsom
balans nödvändig for barn och ungdomar.är även Sättet att genom-
föra nedskärningar dock betydelse.är Konsekvenserna förstorav
barn varje tänkt åtgärd måste analyseras. viktigtDet ärav att
bamperspektivet och blir synligt i alla åtgärder pågenomsyrar som
något berör barn och ungdomar. de årligasätt Av budgetförslag

läggs fram lokal, regional och nationell nivå bör framgå bådesom
hur på barn och vilka effekter förslagenstora satsasresurser som
kan få barns och ungdomars förhållanden.väntas På motsvarande

bör andra förslags barnkonsekvensersätt redovisas.
Vi föreslår varje kommun i Sverige före utgången 1998att av

skall ha kommunal barn- och ungdomsplan,upprättat i vilkenen
skall ingå plan för genomförande Barnkonventionen. Det skallen av
vidare ingå utbildningsplan för såväl politiker anställdaen som
inom kommunen. Planen skall innehålla förslag barnper-hurom
spektivet skall beaktas inom alla områden inom den kommunala
verksamheten berör barn och ungdomar, inklusive samhälls-som
och trafikplanering, hur barns och ungdomars inflytande skallsamt
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tjänabör21-arbeteti Agendaanvändsarbetssättförstärkas. Det som
bistårollenfåföreslåsBarnombudsmannenförebild. attsom

regelbundetgenomförandet,stöd iochmed råd attkommunerna
utvärderingkommunala planernade görasamla attsamt aven

arbetet.
Allabetydelse.centralBarnkonventionenUtbildning är avom

frågorkontakt medikommernågotbeslutsfattare sätt somsom
kunskaperi ochutbildninghaBarnkonventionen måsteregleras i om
skallutbildningsådanmedSyftet attBarnkonventionen. varaen

Barnkonventionen.medidéni självaoch insiktförståelse förskapa
istadgasrättighetersig vilkalärabarahandlar inteDet att somom

ochandanförstå självaochtill sigkonventionen, tautan att
det skerviktdärförkonventionen. Det attinnebörden är storavav

utbildningsområdenolikainomkursplanercentral genomgång aven
börRegeringenutbildningen.iBarnkonventionenlyftai syfte att

rättsväsendet. Inompersonal inomutbildninginitativ tillvidare ta av
polisdomstolar,personal inomyrkesverksamalltreårsperiod bören

Barnkonventionenvadgenomgångfåttåklagarväsende haoch aven
det gällerställerkonventionenvilka krav närför ochstårvad denär,

barn.frågorhantering rörsomav
bevakamöjligheterformellafå bättrebörBarnombudsmannen att

Visamhället.ialla nivåerBarnkonventionengenomförandet av
och Barn-utvärderingdetdärför översynföreslår görsatt aven

och verksamhet.funktionombudsmannens
viktenunderstrykavillfrivilligorganisationernagällerdetNär

skiljavikigtdetsamtidigtsamverkan,och ärdialog attsomav
frivilligadevadochmyndigheternas ärvad är somansvarsom

organisationernas roll.
ungdomarochsärskilt barnallmänheten,förharStaten attansvar

informationerforderligfårmed barn,arbetaroch omsompersoner
skol-obligatorisk i allKonventionen börBarnkonventionen. vara

för allakostnadsfritttillgängligskall finnasundervisning och som
tillgänglig påfinnskonventionenviktigtden.del Detvill är attta av

och döva.för blindaochspråkolika även
biståndsverk-svenskbarnperspektivet iframvill lyftaVi även

barnkonsekvens-Sida skall åläggasföreslårsamhet och göraattatt
verksamhet.i sinanalyser



22 Sammanfattning SOJ1997d16

bästaBarnets avsnitt 6

Principen barnets bästa Bamkonventionens grundpelare.ärom en av
Vid alla åtgärder barn "skall barnets bästa komma i främstarörsom

Principenrummet". kan härledas två grundläggande tankarur som
båda har sina spår i konventionen: barnAtt har fullt och likasatt
människovärde och barn sårbara och behöver särskilt stöd ochäratt
skydd.

barnetsBegreppet bästa återfinns i andra internationella konven-
tioner och deklarationer. unika medDet Barnkonventionen är att
barnets bästa skall komma i främsta vid alla åtgärderrummet som

barn. dettaI ligger delvis tänkande där barnetrör iett sättsnytt
fokus på tidigare.sätt änett annat

framgårDet formuleringen i artikel 3 barnets bästa alltidattav
skall beaktas i beslutsfattandet. Konventionen kräver inte bar-att

bästa alltid skall utslagsgivande. i de fall,Men då låternets vara man
andra intressen krävs beslutande myndigheterväga kantyngre, att
visa sammanvägning relevanta intressen i det enskildaatt en av
fallet har gjorts. Vidare kräver Barnkonventionen beslutandeatt
myndigheter så långt möjligt har försäkrat sig barnetsattsom om
bästa har kommit med och redovisats i beslutsprocessen. Besluten
måste med andra ord innefatta bamperspektiv.ett

Principen barnets bästa kommer traditionellt till uttryck iom
lagstiftning uttryckligen reglerar frågor barn. gällerDetsom om
framförallt frågor vårdnad och enligt föräldrabalken,umgängeom

också namnlagen och socialtjänstlagen. Den genomgångmen som
vi har gjort rättspraxis familjerättsliga mål och ärenden visarav av

domstolarna också faktiskt beaktar barnets bästa iatt sina avgöran-
den. Med de förslag har lagts fram Vårdnadstvistutredningensom av
kommer barnets ställning frågori vårdnad och umgänge attom
ytterligare förstärkas.

Att barnets bästa skall beaktas bör prägla andra områdenäven
inom svensk lagstiftning, såsom plan- och bygglagen och trafiklag-
stiftningen.

Det enligt vår uppfattningär emellertid inte säkert att en
portalbestämmelse alltid den bästa modellen förär införaatt
principen barnets bästa. Det viktigt i varje lagstiftnings-är attom
ärende, där det kan bli aktuellt föra principen barnets bästa,att om

portalbestämmelsepröva den bästa lösningen ellerärom en om
någon metod bör användas.annan
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bästabarnetsdär principengäller utlänningslagen,detNär om
redanjanuari det svårtfrån och med den 1997,infördes 1 är att nu
tillämp-fått genomslag iintentioner harlagstiftarensbedöma om

ningen.

och utveckling 7till liv avsnittBarnets rätt

Barnkonventionens grundläg-och utvecklingtill livRätten är en av
vägledande vidskallinnebär denprinciper, vilketgande att vara
rättighet enligtvarje särskildoch förverkligandettolkningen av

barnets inneboendeBestämmelsen erkänner inte barakonventionen.
utvecklas.överleva ochbarnettill liv, rätt atträtt attutan enger

genomförandet helaskalltill utvecklingBarnets rätt avgenomsyra
fysiska hälsaArtikeln handlar inte bara barnetskonventionen. om

sociala utveck-andliga, moraliska, psykiska ochdenävenutan om
lingen.

för förverkligadödsstraff inte tillräckligtEnbart förbud är attmot
aktiva åtgärderKonventionen kräver inte baratill liv.barnets rätt

drabbas sjukdomarförolyckas ellerförhindrar barn utanatt avsom
för förhindra barn sina liv. Viförebyggande insatserockså att att tar

finns inom dettabetydelsen den kunskapvill framhålla att somav
till aktiva förebyggande insatser.område också Rättenomsätts att

viktig del artikelns innebörd, utifrånfödas frisk ocksåär en av
mödrahälsovården skallförebyggande arbetet inomvilken det ses.

komma till tals avsnitt 8Barnets rätt att

bli hörd den fjärdefritt uttrycka sina åsikter ochRätten ärattatt av
Artikeln innehåller tvåBarnkonventionens grundläggande principer.

frågorkomma till tals i alladelar; dels allmän rörrätt att somen
administra-domstols- ochdels särskild höras i allabarnet, rätt atten

förfaranden barnet.tiva rörsom
till talsungdomars kommabarns ochFrågan ärrätt ytterstattom

vikt fördärförfråga demokrati. Det är stor att en processaven om
krävsungdomars inflytande stimuleras. Detförstärka barns ochatt

metoder för barn ochsystematisk attitydpåverkan. Effektiva atten
utarbetas i kommunerna.skall kunna komma till tals börungdomar

Barnombudsmannen får i uppdrag utvecklaVi föreslår attatt
framförallt delaktighet ikan förstärka barnsmetoder sam-som

stärkasidan de projekt syftar tillhällsprocessen vid attsomav
inflytande.ungdomars tillrätt
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Kommunallagen har nyligen förändrats i syfte medborgar-att ge
möjligheter till inflytande och samråd. Vi vill kraftigt understrykana

vikten de möjligheter kommunallagen också användsattav som ger
i förhållande till barn och ungdomar. Om det efter några år visar sig

kommunerna fortfarande inte använder sig möjligheternaatt av
vi bestämmelse nämnderna skall samrådaatt medattanser en om

barn och ungdomar bör Vi föreslårövervägas. Barnombuds-att
tillsammans med Ungdomsstyrelsen får i uppdrag följaattmannen

utvecklingen.
.formellaDen demokratin, med elevråd och klassråd forumsom

för inflytande, väl etablerad i de flesta svenska skolor.är Svårighe-
har varit skapa verkligt innehåll i inflytandet. Vi villten iatt ett

detta sammanhang betona inflytande och för elever iatt ansvar
skolan inte skall något isolerat från hela den sociala ochses som
pedagogiska miljö skolan För åstadkomma verkligtutgör. att ettsom
inflytande för elever krävs skolan präglas positiv inställ-att av en
ning till detta.

Enligt vår uppfattning finns det i tillfredsställandestort sett en
förordning i svensk lagstiftning barn skall kunna komma till talsatt

i familjerättsmål och sociala mål. Vi det fördeläratt attanser en
denna ordning har åstadkommits barn i någonutan att större ut-
sträckning behöver höras inför domstol.

det gällerNär reglerna i 21 kap. föräldrabalken verkställighetom
dom eller beslut vårdnad och och i mål och ärendenumgängeav om

enligt finnsLVU det emellertid skäl i syftegöra översynatt atten
stärka barnets komma till tals.rätt att

Även lagstiftningen väl de krav ställs i artikelmotom svarar som
12 det betydelse domare,är nämndemän, åklagare,stor attav
poliser, tjänstemän inom socialtjänsten m.fl. har kompetens och
gedigen kunskap barn för kunna förstå och värderarättattom
barnets uttalanden.

detNär gäller familjerättsliga och sociala mål handlar det attom
kunna reda på och bedöma barnets verkliga vilja. straffprocessenIta
kan det fråga förstå och sig i barns situationatt sätta ettvara om
efter det barnet har varit med händelse kanatt spårsättaom en som
för livet. Det därför betydelse deär harstor att attav personer som
höra barnet och värdera barnets uttalanden har ordentlig kompe-att

för detta.tens
När det gäller reglerna inom straffprocessen barns hörandeom

direkt inför domstolen, vi dessa, med utgångspunkt iattanser
Barnkonventionens grundläggande principer, väl avvägda.är
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rättigheter 9Medborgerliga och politiska avsnitt

Barnkonventionenrättigheterna ioch politiskamedborgerligaTill de
vetskapfåmedborgarskap ochtill ochräknas rätten atträtten namn

föräldrar.sinaom
barntillsekonventionsstatuppgift för varjeviktig attDet attär en

såvälåstadkommaskanmedborgarskap. Dettainte saknar genom
relativtsamarbete.internationellt Detreglerinhemska storasom
dentyderfinns här i landetstatslösa barnantalet att nuvaran-som

därför det börtillfredsställande. Viintede ordningen attär anser
vistelse iårsefter någraför statslösa barnmöjlighetinföras atten

ändringdel.för EnmedborgarskapsvensktSverige ansöka egenom
därförbörden inriktningenmedborgarskapslagen med övervägas.i

harsittfåstadgandetInnebörden rätten att veta ursprungomav
ochhar adopteratsdet gäller barnbetydelseframförallt sin när som

Frågorbefruktning.assisteradtillkommitharbarn omgenomsom
inte iför sigregleras i ochbefruktningassisteradtillåtligheten av

börtill barnets bästahänsynenPrincipenBarnkonventionen. om
assisterad befrukt-medverksamhetensjälvklart präglaemellertid

ning.
tillkommitharför de barnsittfåRätten att veta somursprung
period hargammal. Under dennatioinsemination drygt årärgenom

bak-forskning.debatt utifrån Motomfattande bl.aförtsdet nyen
ifrågandet finns skälvigrund detta pröva nyttattattanserav

få sitt Denförstärka barnetssyfte rätt vetaattatt nyaursprung.
medbarnperspektiv ochuttalatbör haprövningen, göras ut-ettsom

tillförlitligabeaktandeske medbarnets bästa, börgångspunkt i av
socialapsykologiska ocheventuellaforskningsresultat vad avser

assisteradtillkommitbarn harför dekonsekvenser genomsom
befruktning.

inseminationbefruktningassisteradmetoder förandra änOm
sittfå vetskapfrågankommertillåts i Sverige att ursprungomom

lösas meddenna frågaDärvid börmetoder.dessaäven att avse
fåförvi harprinciperutgångspunkt i rätten attangettsomsamma

vid insemination.sittvetskap om ursprung
i den svenskabestämmelseradopteradeBarn är ges genomsom

heltfå vetskap sittmöjligheterlagstiftningen goda att ursprung,om
bestämmelser.Barnkonventionensmedi enlighet

de olikaBarnkonventionens bestämmelsergällerdetNär om
informationsfrihet,yttrande- ochtill åsiktsfrihet,friheterna rätten-

tillföreningsfrihetreligionsfrihet,tanke-, och rättensamtsamvets-
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integritet kan vi konstatera dessa återspeglas väl i svenskatt-
lagstiftning.

till föräldrarBarnets avsnitt 10. 2sinarätt

Barnkonventionen tillerkänner barnet bli omvårdaträtt atten av
båda sina föräldrar. princip också grundläggandeDenna i denär
svenska familjerättsliga lagstiftningen, vilket kommer till uttryck i
föräldrabalkens bestämmelser vårdnad och Barnetsumgänge.om

till sina föräldrar skall också i belysning principenrätt ses av om
barnets bästa.

finns emellertid område finnerDet vi inte helt tillfreds-ett som
ställande och det bestämmelserna verkställande beslutär om av om

ellervårdnad Utgångspunkten för bestämmelsernaumgänge. är att
beslut i allmän följasdomstol skall barnets föräldrar. Vi attav anser
dessa regler inte har moderniserats andra reglersättsamma som
i föräldrabalken, vilka har tillförts uttalat barnperspektiv. Artikelett

barnets3 bästa skall komma i främsta i alla åt-att rummetanger
gärder barn och artikel talar barnet12 skall beredasrör attsom om
möjlighet höras i alla domstols- och administrativa förfarandenatt

barnet. Vi föreslår därför bestämmelserna i kap.21rör attsom
föräldrabalken blir föremål för i syfte förstärka barnper-översyn att
spektivet.

Även barn eller båda föräldrar sitter i fängelse har rättvars ena
till regelbunden och personlig kontakt med sina föräldrar.en
Problemet för dessa barn har uppmärksammats alltmer Kriminal-av
vårdsstyrelsen och det pågår viss verksamhet syftei underlättaatt
för barn och föräldrar ha kontakt med varandra under anstalts-att
tiden. Enligt vad vi erfarit planerar regeringen Kriminalvårds-att ge
styrelsen i uppdrag tillsammans med Socialstyrelsenatt överse
förhållanden för barn med eller båda föräldrarna i fängelse. Vien
har konstaterat det inte finns någon kartläggning eller samladatt
kunskap och under vilka förhållanden dessa barn lever. Viom var

därför det värdefullt berörd myndighet i anslutningatt attanser vore
till den planerade också i uppdrag undersökaöversynen attges
möjligheterna sammanställa sådan statistik. Vi vill vidare betonaatt
familjehemmens roll det gäller barnens till kontakt mednär rätt
föräldrar föremål för kriminalvård.ärsom
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Olovligt bortförande barn avsnitt 10. 3av

Barnkonventionen ålägger konventionsstaterna motverka barnattatt
olovligt förs bort hålls ioch kvar land där barnet har sittänett annat

hemvist.normala gäller barn olovligen förs tillDet även som
ellerSverige hålls kvar här. Artikeln innehåller också stadgandeett

i detta syfte skall främja ingåendet bilaterala elleratt staternaom av
överenskommelsermultilaterala eller anslutning till befintliga

överenskommelser.
Sverige har tillträtt de viktigaste konventionema inomAtt

års Haagkonvention de civila aspekternaområdet 1980 påom-
bortförande barn och Europarådskonventionen erkännandeav om
och verkställighet avgöranden rörande vårdnad bam samtav om om
återställande vård barn betydelsefullt. Det också viktigtär ärav av -

Sverige verkar enligt konventionernas syfte. arbetarAtt Sverigeatt
aktivt för påverka andra också ansluta sig till Haag-att stater att
konventionen eller träffa bilaterala överenskommelser, viser som

enlighetmycket positivt och i med Barnkonventionens syfte.
rättspraxis har utvecklats det gäller icke-konven-Den närsom

tionsärenden visar tydliga brister i den svenska lagstiftningen.
Vi därför det nödvändigt med regelsy-är översynattanser en av

inom detta område för Barnkonventionens intentionerstemet att
skall efterlevas.

det gäller såvälNär konventionsärenden icke-konventions-som
ärenden vi vidare det viktigt i de svenskaäratt attanser processerna
domstolarna skyndas på. Vi det inte godtagbartärattmenar om en
bortförande förälder förhala åstadkommeratt attgenom en process
barnet så småningom har sig så till den miljönanpassat attnya
överflyttning måste vägras.

Sverige bör enligt ratificeravår mening, 1996 årssnarast,
Haagkonvention, gäller myndigheters behörighet, tillämpligsom
lag, erkännanden, verkställighet och samarbete fråga för-i om
äldraansvar och åtgärder till skydd för barn, då bestämmelserna i
den konventionen skulle till besvärligkunna lucka itäppa en
gällande regleringar.

angeläget med verksammaDet medel för stimuleraär även att ett
frivilligt återlämnande det bortförda eller kvarhållna barnet. Idagav
finns det ingen möjlighet i Sverige erhålla bidrag allmännaatt av
medel till resekostnader eller andra kostnader för barnets återläm-
nande. Vi därför det angeläget det införs möjlighetäratt attanser en

få ekonomiskt bidrag allmänna förmedel underlättaatt attur



Sammanfattning28 SOU 1997:1 16

återförandet barn till från Sverige tillsåväl Sverigeav som en annan
stat.

Adoptioner avsnitt 10. 4

innehåller i artikeln adoptioner bl.a.Barnkonventionen ettom
för allastadgande bästa skall styrandebarnets övervä-attom vara

innehåller vidare bestämmel-ganden adoption. Stadgandetrörsom
får ske efter beslut behörig myndighet.adoption endastatt avomser

adoptionerskall ställas internationella vidSamma krav som
skall vidare vidtainhemska adoptioner. Konventionsstaten alla

obehörig vinning förlämpliga åtgärder i syfte Förhindra någonatt
medverkar till adoption.som

utländskasvenska regelsystemet för adoptioner och deDet
det finns goda förutsätt-svenska förhållandena i övrigt innebär att

får under lugna ochningar för det adopterade barnet växaatt upp
adoptionslagstiftningen harförhållanden. svenskaDentrygga genom

ochinkorporering års Haagkonvention den1993 översyn avav
fått utformninglagstiftningen därvid har gjorts välsom en som

med Bamkonventionens bestämmelser och anda.överensstämmer
förtydligande i socialtjänstlagen beträffandehar gjortsDet som

socialnämndens för de adopterade barnen kommer enligt våransvar
mening stärka ställning. därvid särskild viktderas Det äratt attav

för identifieras blandsituationen de riskgrupper kan desom
utländska adoptivbarnen uppmärksammas.

Barnomsorg avsnitt 10. 5

Bamkonventionens bestämmelse barnomsorg barn tillsäger attom
förvärvsarbetande föräldrar har till den barnomsorg de ärrätt
berättigade till. måste enligt mening tolkas såDetta vår äratt staten
skyldig följa utvecklingen inom barnomsorgen sådant sättatt ett

tilldet möjligt kontrollera kommunerna leveräratt att uppom
socialtjänstlagens stadgande måstebarnomsorg. Staten ävenom
vidta åtgärder i den mån verksamheten i kommunala eller enskilda
daghem med de nationella mål finns förstämmer överens som
barnomsorgen.

kan konstaterasDet Sverige kvantitativt i princip tillleveratt upp
Bamkonventionens stadgande. bakgrundMot barnomsorgenattav

fåtthar minskade bl.a. antalet platser har ökatattresurser genom
personaltätheten har ökat i motsvarande grad, kan det dockutan att
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kvalitetskravsamtliga klarar deifrågasättas kommuner somom
framhålla detsocialtjänstlagen ställer barnomsorgen. Vi vill att

barnets bästafinns där barnantalet blir såövre gräns stort atten
äventyras.

finns för hur nedskärningar kanocksåDet gräns storaen som
mycket barnetsden generella kvaliteten sjunker sågöras attutan att

i vissa kom-bästa inte tillgodoses. harDen gränsen passeratsnu
den generella kvaliteten inom barnom-försämringEn avmuner.

beroendedrabbar främst de barn andraän är av ensorgen som mer
särskilt stöd, invandrar-Hit hör barn med behovgod barnomsorg. av

Även föräldrar,de barnen. barn till arbetslösabarn och yngsta en
kan räknas hit.under de åren har blivit allt större,senastegrupp som

får sådant det gäller barnmed behov särskilt stödBarn närav
med mindrediagnostiserade störningar. får inte barnmed Därmot

funktionshinder alltid det stödtydliga och uttalade störningar eller
behöva.de kansom

lyfta framgäller föräldrar arbetslösa, vill videt barnNär ärvars
Generella kommunala bestäm-barnets behov barnomsorg.eget av

dessa inte har till barnomsorgsplats varkenmelser barn ärrättattom
lagstiftningen eller andan ochi överensstämmelse med den svenska

det vill vi särskiltinnebörden i Barnkonventionen. sammanhangetI
barnetspeka principen bästa skall i främstasättasatt rummet.om

individuell bedömning utifrån det enskilda barnets bästa börEn
således i varje enskilt fall.göras

till asylsökande föräldrar har enligt nuvarande regler inteBarn
asylsökande vissa falltill barnomsorg. Vi vill peka irätt ävenatt

förvärvsarbetande, därigenom enligtkan och barnet Barn-attvara
konventionen bör erbjudas barnomsorg.

med handikapp 10. 6Barn avsnitt

gjort visargenomgång svensk lagstiftning vi harDen attsomav
Sverige väl lever till Barnkonventionens anda och målsättningupp

gäller vid devad barn med handikapp. Vi vill dock påpeka att
konsekvensbeskrivningar vid nedskärningar ochmåste görassom
förändringar inom den offentliga ochverksamheten, behoven
situationen för barn med handikapp särskilt måste beaktas
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till social trygghet levnadsstandardochBarnets avsnitt 10. 7rätt

Barnkonventionens stadgande till social trygghet ochrättom
levnadsstandard skall bl.a. i belysning bestämmelsen i artikelses av
4 till det sina tillgängliga skallatt staterna ytterstaom av resurser
säkerställa rättigheterna och artikel får2 inget barn diskrimi-attom

det gäller utövandet rättigheterna. därförDet enligtnär ärneras av
vår mening oroväckande andelen barn lever i familjer medatt som
små ekonomiska Ökar. utvecklingDenna måste noggrantresurser
följas, särskilt det gäller situationen för barn lever mednär som en
ensamstående förälder och invandrarfamiljer.barn i förDetta att
förhindra prioriteringar ytterligare försämrar dengörsatt som

situationenekonomiska för desssa grupper.

Barnets till utbildning avsnitt 11rätt

En genomgång lagstiftning och läroplaner inom skolans områdeav
visar det svenska utbildningsväsendets regelverk i allt väsentligtatt
återspeglar Barnkonventionens bestämmelser och anda påutom en
punkt. Skollagens bestämmelser grundutbildning skallattom vara
kostnadsfri och tillgänglig för alla omfattar endast barn ärsom
bosatta i landet. Därmed utesluts asylsökande barn och barn som av

skäl ansöker uppehållstillstånd. föreslårVi därförannat attom
reglerna till utbildning för dessa barn och ungdomar ändrasrättom
så dessa barn i princip får till utbildning barnatt rättsamma som

bosatta i Sverige.ärsom
Rätten till utbildning i Barnkonventionen innehåller inte enbart

få delta i undervisning också till kunskap ochrätt att rättutanen en
personlig utveckling. Till skolans viktigaste uppgifter hör läggaatt
grunden för barnets utveckling goda kunskaper iattgenom ge
läsning, skrivning och räkning. svenska skolan lyckas ocksåDen
generellt med uppgiften lära barn läsa och skriva,sett att men
undersökningar visar skillnaderna mellan eleveratt presterarsom
bra och elever ligger under genomsnittet och tenderarär storasom

öka. läs- och skrivsvårigheterAtt hos dagens barn och ungdomaratt
tenderar öka kan inte Varje elev lämnar skolanatt accepteras. som

tillräckliga läs- och skrivkunskaper misslyckande förutan är ett
skolan. Utgångspunkten måste alla barn kan lära sig läsa,attvara
skriva och få de grundläggande kunskaper behövs för klaraattsom
sig i dagens samhälle. Med stöd principen barnets bästa ochav om
stadgandet utbildning grundval lika möjligheter vill viom av
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understryka vikten situationen för barn i behov stödattav av
förbättras.

Vi betonar vidare skolorna bör utveckla det inre arbetet såatt att
alla barn förutsättningar utvecklas. dettal arbete bör skolanattges
samarbeta med andra samhälleliga institutioner och organisationer

med föräldrarna. Reformarbetet i skolan bör utgå från forsk-samt
ning och erfarenheter vilken betydelse skolan själv har förav
elevernas trivsel och studieresultat.

Barn har ovillkorlig till skydd i skolan.rätt övergreppmoten
Alla elever måste kunna känna sig i skolan. Skolan och dettrygga
omgivande samhället har absolut skyldighet skapa sådanaatten
miljöer skyddar barn och ungdomar från Målet kanövergrepp.som
därför aldrig minska mobbningen målet måsteatt utan attvara vara
inget barn och ingen människa någonsin får förutsättasung
mobbning. Den elev mobbas måste omedelbart skyddettsom ges
och i de fall där det fråga våld eller hot våld fallerär om om som
inom för brottsbalken bör skolan polisanmälan. Miss-göraramen
handel, olaga hot och brottslig verksamhet inom skolan fårannan
aldrig enbart socialt problem.ettses som

Barnets till skydd omfattar också aspekt skolansrätt en annan av
verksamhet, nämligen skolan har för barn faratt ett attansvar som
illa blir aktuella för utredning och bistånd från socialtjänstens sida.
Vi föreslår därför regeringen berörda myndigheter i uppdragatt ger

informationsrutiner och fortbildning skolpersonalöver iatt se av
syfte öka kunskaperna arbete med barn far illa. Viatt om som anser
vidare samarbetet mellan skolan och socialtjänsten måsteatt
förbättras.

BarnkonventionenI finns särskild bestämmelse åläggeren som
"uppmuntra regelbunden i skolan och minskastaten att närvaro

antalet studieavbrott". Vi kommunernai sina skolplaner börattanser
ha förstrategi skolk.motverka Vi vidare medatt atten ser oro
syofunktionen, dvs. personal arbetar med yrkesorientering, harsom
minskat i många kommuner. anmärkningsvärtDettaavsevärt är
eftersom skolans övriga personal inte har tillräckliga kunskaper om

sig arbetslivets krav eller tillgängliga studievägar.vare
Barnkonventionen slår fast utbildningen skall likvärdig.att vara

Vi allvarligt depå tendenser till ökad etnisk och prestationsmäs-ser
sig segregation valfriheten inom skolväsendet ha orsakat.sägssom
Vi ställer dock frågande till det valfriheten i sigär äross om som
orsak till den utvecklingen och vill i det sammanhanget fästa
uppmärksamhet frågan varför vissa elever väljer bytaattom
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tillframgår elever byterutvärderingarskola. SkolverketsAv att
ochuppförandeoch påtydliga krav kunskaperställerskolor som

elever med svårigheter.väl handskolorordning samt tarsom om
bra skola.väljaförhindra eleverkan inteprimäraDet attatt envara

ställeralla skolorvidta åtgärder såprimära måsteDet attattvara
stabila.lugna ochbra lärare ochkunskap, harhöga krav på är

bakgrundutbildning skallartiklarBamkonventionens motsesom
åtgärder "medskall vidtastadgarartikel 4 att staternasomav

kantillgängliga resurser". Visinatill detutnyttande yttersta av
förhållandevis resursstark,skolanden svenskakonstatera trotsäratt

Skolverketalla kommuner.gjorts inedskärningar har nästanatt
medhar minskatundervisningkostnaderna fördock attrapporterar

Vihar ökat.lokalkostnadernasamtidigttionärmare procent, som
medi linjeliggaprioritering inte kansådanatt ansesenmenar

analyserarockså kommunernakrävsBarnkonventionen. Det att
konsekvenser för barn.budgetnedskärningarnas

fritidtill kultur och avsnitt 12Barnets rätt

Enligt artikelnegenvärde.barndomensBarnkonventionen betonar
fritt kunnafritidför lek, vila ochskall barnets samtutrymmeges

ungdomskul-ochkonstnärliga livet.kulturella och Barn-delta i det
kultur barnungdomar ochför barn ochomfattar både kulturtur som

barnkulturmedinnebäroch ungdomar själva skapar. Det att menas
kultur barnensoch denkultur barn konsumerarbåde den ärsomsom

och dekollektiva lek, derasdvs. deras gemensamma normeregen,
barns och ungdomarsvidareutvecklas iskapas ochvärden som

begreppetdiskuterati det sammanhangetgemenskap. Vi har ung-
med viss tvekan. Begreppetvi hardomskultur använt ung-som

särskildkulturför till ungdomarsdomskultur tankarna är sortsatt en
ungdomarDärmed ocksåsamhället i övrigt.skild frånkultur, görs

barnsi samhället. Menskild från övrigatillsjälva grupperen grupp,
den kultur viskapande deluttryck ochoch ungdomars äreget aven

respek-ungdomars livsstilbarns ochoch därför måstealla lever i
helhet.del samhälletsteras som en av

med delaktighet iförknippadDelaktighet i kultur är nära sam-
också omvärlden.bara tolkar formarhället. Kulturyttringar inte utan

delta i denna Vi betonarharBarn rätt att process.vuxnasamma som
kulturak-rättighetsperspektivet och det oroandesåledes attser som

ungdomar allt oftare motiveras itiviteter för barn och termer av
eller kulturförebyggande Kultur för barn och ungdomarinsatser.



SammanfattningSOU 1997:116 33

barn och ungdomar får inte reduceras till "be-skapas ensom av
kriminalitet ellerhandlingsmetod" eller metod för förebyggaatten

drogmissbruk, viktigthur detta än är.
regeringen bör öronmärka viss andelVi övervägaatt attanser en

till kultur för barn ungdomar. härvidkulturanslagen och Det ärav
viktigt beakta Barnkonventionens stadgande alla barns tillrättatt om

kulturaktiviteter fördelas sådantkultur. till måsteResurser sättett
kulturen tillgänglig för alla barn. Sålunda måstegörsatt grupper av

bor i glesbygd, invandrarbam och barnhänsyn till barntas t.ex. som
få tillgångsociala eller ekonomiska skäl kan ha svårare attsom av

till kultur.
produktion ochBarnkonventionen skallEnligt staten uppmuntra

både försäljningspridning barnböcker.Vi uttrycker över attav oro
kraftigt. samband medoch utlåning barnböcker har minskat I attav

bibliotekslag beslutades särskilt statligtriksdagen antog etten om
till folk- och skolbibliotek, framförallt tillstöd för inköp litteraturav

det viktigt regeringen följer ochVi äratt att ut-uppunga. anser
stöd för ytterligarevärderar detta statliga bedöma åt-attnya om

för barns till böcker ochgärder måste vidtas öka tillgångatt
stimulera deras läsande.

Barnkonventionen också massmediernas viktiga uppgifttar upp
tillgång till information. På den punkten uppfyllsbarnetatt ge

stadgande i Sverige. kulturutbudBarnkonventionens nårDet som
alla förmedlas viabarn det medier. har skyldighetStatenär som en

till det finns lämpliga riktlinjer skyddar barnetatt att motse som
kulturyttringar skadar dess välfärd. Sådana riktlinjer fårsom anses
finnas i de avtal finns mellan och TV-företagen i Sverige.statensom

friDilemmat emellertid med internationell mediemarknadär att en
i sig inrymmer möjligheter till gränsöverskridande kontaktersom

följer också utbud oönskat med hänsyn till barnetsärett som
föreslår därför utarbetar nationelltbästa.Vi regeringenatt ett

handlingsprogram våld i bildmedierna. Handlingsprogrammetmot
bör "mobiliserande" dvs. öka medvetenheten TV-våldetsvara om

medieföretag.konsekvenser hos såväl föräldrar och barn som
bör vidare syfta till i samverkan med dessaProgrammet att grupper,

förutveckla strategier minska utbudet våldsinslag.att av
Barnkonventionens stadgande till fritid får valörrättom en annan

i länder där barnets fritid måste skyddas arbete i alltför tidigmot
ålder. land Sverige där ungdomars möjligheterI arbetaett attsom
före års ålder generellt blir18 små det relevant talaärsett attmera

barns och ungdomars till meningsfull fritid. Undersök-rättom en
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ningar kring barns och ungdomars fritid visar den kretsar kringatt
lek, musik, TV-tittande, serier, böcker olikaoch aktiviter. Vi i dettar
sammanhanget mediesamhället informationsteknikensochupp
möjligheter för barn, denna utveckling innehåller faror.även attmen

och ungdomars förmågaBarns analysera vad skadligärattegen som
information måste stödjas. Vi pekar betydelsen kommunernasav
fritids- och ungdomsverksamhet kan bilda motvikt till detsom en
kommersialiserade fritidsutbudet. betydelse förStor barns och
ungdomars utveckling har också föreningslivet i allmänhet och
idrottsrörelsen i synnerhet.

det gäller barnets tillNär lek konstaterar för barnrätt att att
skall tillfälle till lek krävs dels finns tillräckligtdet medattges

för lek, dels den miljö där barn leker säker. Vi harutrymme äratt
i det sammanhanget bl.a. granskat barnperspektivet i plan- och
bygglagen. Vi reglerna utemiljön i plan- och bygglagenattanser om

de krav Barnkonventionens bestämmelser barnetsmotsvarar som om
till lek och barnets bästa ställer. Särskilt med tanke lagenrätt att

föreskriver i konflikt mellan barns behov lekutrymme ochatt en av
behov parkeringsplatser skall barnets intresse väga tyngre.vuxnas av
det gällerNär barnsäkerhetsarbetet har lagstiftning rörande risker

i miljö och risker med produkter tillsammans med information,-
undervisning och planering hem, skola, lekmiljöer och trañklederav

lett till påtagliga förbättringar det gäller barns säkerhet. Sedannär-
finns1973 det i byggreglerna långtgående krav barnsäkerhet i

byggnader och på tomtmark. Eftersom dessa regler endast gäller för
hus byggda eller ändrade efter 1973 regeringen börattanser

ändra reglerna så byggnader har tillkom-överväga att ävenatt som
mit tidigare skall omfattas den lagstiftningensträngareav
barnsäkerhetsområdet.

Barnets till hälsa och sjukvård avsnitt 13rätt

har enligt BarnkonventionenBarnet "åtnjuta bästa uppnåeligarätt att
hälsa och till sjukvård och rehabilitering". Vi kan konstaterarätt att
svenska barn bland de friskaste i världen. Detta måste rimligenär
tolkas denså vi har valt, med förebyggande hälsovård till-vägatt
gänglig för alla barn och ungdomar, har varit framgångsrik. Därför

vi det viktigt slå vakt de denoch barn-attanser vara om resurser
kompetens finns barnavårdscentralerna, inom skolhälso-som
vården och på ungdomsmottagningarna.
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inomomstruktureringar pågårdock för deVi känner somen oro
ibarnavårdscentralernasuccessivt integrerabarnhälsovården. Att

kostnads- ellersjukvård kan motiveratövrig hälso- och vara av
försvagninginnebär samtidigteffektivitetesskäl. detMen aven

grundläggande principenfrån denbarnperspektivet och avstegett
1930-talet verksam-barnavårdscentralerna sedanhar attstyrtsom

det gällermedicinsk vård. Närskild från övrigskallheten vara
finns mellanvariationdenSkolhälsovården storaatt somanser

Barnkonventionensmedligga i linjeinte kanolika kommuner anses
för allt mellan lskolläkarebestämmelser och anda. Att ansvararen
landet likvärdiginteelever kan500 och 47 900 överanses vara en

icke-diskrimineringsprincipen ibakgrundSkolhälsovård. Mot av
skollagen börartikelbestämmelserna i 24artikel och2 attanser

basnivå förrikstäckandenationella mål ochmedkompletteras en
ungdomsmottagningarnagällerelevvård. detskolhälso- och När

ungdomsmottagningarnasutredning tillsättsföreslår vi att omen
verksamhet.Förebyggande

god har förekomst-hälsa generelltsvenska barnsTrots ärsettatt
Orsakernaökat dramatiskt.och ungdomarallergier hos barnen av

förspelar rollinomhusmiljönkomplexa, storär vet att enmanmen
blibarn riskerarkan inteuppkomst Det attattaccepterasastma.av

daghem ochoffentliga lokaler skolor,vistas isjuka att somav
strid med Barnkonventionens artikel 24fritidshem. iDet står som

efter förverkliga"till fullo"ålägger myndigheter strävaatt att
lagstiftninguppnåeliga hälsa".barnets till "bästa Denrätt som reg-

efterlevas i alla delarobligatorisk ventilationskontroll måstelerar av
prioriterar dennaVi understryker vikten regeringenlandet. attav

fråga.
alla barn"säkerställaBarnkonventionen skallEnligt attstaten

dettaVihälso- och sjukvård".tillhandahålls nödvändig attanser
bl.a.stadgande uppfyllt. Tillgängligheten attär garanteras genom
och ungdomarsjukvården för barnhuvuddelen hälso- ochav

högkostnadsskydddet allmänna och detbekostas somgenomav
barnfamiljer haruppgifter vissafinns. detta framförsTrots attom

oroande signaler och vibetala patientavgiften.svårt Detta äratt
dettaregeringen följer utvecklingen pådet angelägetäratt attanser

barn iberörda kan det visar sigområde så attatt reagera omorgan
praktiken inte får den sjukvård de behöver.

alla barn hälso- ochEnligt Barnkonventionen skall garanteras
framhåller vikten barnsjukvård. Vi i det sammanhanget attav som

har fått avslag sin ansökan uppehållstillstånd, inteom men som
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verkställighetkan återvända till sitt hemland grund attav av
möjligt genomföra,avvisningsbeslutet inte är att garanteras samma

sjukvård barn bosatta i Sverige. Vi understry-till hälso- ochrätt som
sjukvårdsenheter arbetar uppsökande ochker vidare vikten attav

för identifiera flyktingbarn har haft traumatiskaaktivit att som
sjukvårdsenheter inom flykting-upplevelser i hemlandet. Samtliga

myndigheter. Vimottagandet utveckla samarbetet med socialamåste
Socialstyrelsen i uppdragföreslår vidare regeringen attatt ger

omhändertagandet för asylsökande skol-undersöka det medicinska
barn.

stadgandeBarnkonventionen innehåller särskilt statenett attom
i syfte avskaffa traditionella sedvänjorskall vidta åtgärder att som

flickor förbjudenskadliga för barns hälsa. Könsstympning ärär av
medverkar tilloch straffbar i Sverige. bor i Sverige ochDen attsom

svenskkönsstympning utförs i land kan dömas i domstolett annat
utförs. ingreppetingreppet straffbart i det land där det Omärom

däremot inte straffbart i det land där det utförs kan inteär ansvar
utdömas könsstympning så allvarligti Sverige. Vi är ettattanser

det bör från kravet dubbel straffbarhet.brott undantas påatt

behov särskilt skyddBarn 14avsnitti av

finns antal artiklar i Barnkonventionen syftar tillDet ett attsom ge
särskilt skydd barn och utnyttjande. Det bl.a.övergrepp ärmot

familjen, barnarbete,bestämmelserna skydd inomövergreppmotom
sexuellt utnyttjande, konflikterväpnade och skydd narkotikamot
och alkohol. Hit kan också räknas bestämmelser sikte påtarsom
barn har begått brott. artiklar till sin karaktär absoluta,Dessa ärsom
dvs. skyldig iaktta bestämmelserna den ekono-ärstaten att oavsett
miska situationen i landet.

familjentill skydd våld ochBarnet inomrätts övergreppmot
avsnitt 14.2

Vid gällervår genomgång den svenska lagstiftningen detnär attav
skydda barn våld, vanvård och sexuellt utnyttjandeövergrepp,mot
i familjen, kan vi konstatera Barnkonventionens anda och inne-att
börd i detta avseende väl återspeglas i såväl socialtjänstlagen som
LVU. Den genomgång gjort det gällerrättspraxis vi har närav som
beredande vård enligt emellertid anledning till eftertan-LVUav ger
ke. bl.a.Genom det lagen utformningenuppbyggd på ochsätt är av
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fördess rekvisit ingripande tyngdpunkten måleni komma attsynes
föräldrarnasligga utredning tillkortakommanden änmer av en

analys vad bäst för barnet. Barnkonventionens utgångs-ärav som
dessapunkt i sammanhang, dvs. det enskilda barnets bästa och

respekten för dess åsikter och rättigheter framgår inte särskilt
tydligt.

Enligt vår mening det därför angeläget förLVUär överatt attse
Ävenstärka barnperspektivet. i fråga familjehemsplaceringarom

måste barnets stärkas. till kontinuitetBarnets i olikarätt rätt
avseenden mycket viktig, det handlar korta ellerär oavsett om om

Översynenlånga placeringar. bör fråganLVU även attav avse om
utforma förmodell varaktighet i de fall familjehemsplaceringaren
blir långvariga.

de brister FörekommerMånga i tillämpningen berorav som
förmodligen bristande kunskap och kompetens hos de yrkesgrup-

har hantera i fallmånga mycket svåra frågor ochattper som av-
vägningar. Socialstyrelsen utfördEn undersökning pekar be-av
hovet kompetensutveckling och medvetandegörande. Det gällerav

plantera barnperspektiv hos alla harsynsätt,att ett ett attvuxna som
med barn. Arbetet med kompetensutveckling allagöra personal-av

kategorier har hantera ärenden med barn far illa måsteattsom som
därför intensifreras.

detNär gäller barnmisshandel, vi med antalet fallattser oro
tenderar öka. Vi föreslår därför Socialstyrelsen får i uppdragatt att

följa utvecklingen det gäller barnmisshandel ochatt närnoggrant att
lämna förslag till erforderliga åtgärder. vidare viktigtDet är att
socialtjänsten och andra myndigheter arbetar med barn desom ges

krävs. gällerDet såväl ekonomiskt och kompetensmäs-resurser som
sigt möjligheten till samverkan mellan olika myndigheterattsom ge

barnhälsovård, barnomsorg, skola och socialtjänst.-
Att anmälningsskyldigheten mellan olika myndigheter barnnär

far inteilla alltid fungerar vi allvarligt problem. deIettser som
handlingsplaner för genomförande Barnkonventionenav som
föreslår landets kommuner skall bör detta uppmärksam-att upprätta,

Regeringen bör vidare tillämpligagöra översynsnarastmas. en av
lagrum det gäller vad skall falla inom det områdenär som anses som

sanktionerat med disciplinpåföljd.är
Vi behandlade frågan hur kollision mellan utlänningslagenom en

och skallLVU undvikas i vårt delbetänkande och dåansåg att ett
omhändertagande enligt inteLVU automatiskt bör innebära ett
verkställighetshinder individuell prövning måsteutan att göras.en
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poängterade fallVi vidare i de vården bedömdes bli långvarigatt,
och barnet och dess föräldrar saknade uppehållstillstånd, social-

arbete inriktas familjen skall återvända tillnämndens måste att
hemlandet så ske kan.snart

Utlänningslagen har nyligen ändrats i viktiga delar det gällernär
frågor med innebörden det vidbarn. bestämmelse alla fallEn attom

barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnetsrör ettsom
hälsa, utveckling och barnets bästa i övrigt kräver har införts.

har tillförts bestämmelse tidsbegränstdetDessutom att etten om
uppehållstillstånd får barn och dess vårdnadshavareett omges

gjordesbarnet behöver vård med stöd uttalandenLVU. Deav som
deti lagstiftningsärendet mycket starka och bör tillgodoseär

skyddsbehov barnet har. någon praxis har utvecklatsInnansom
bestämmelser inte barnetområdet det svårt dessaär sägaatt att ger

tillräckligt skydd. Vi det dock betydelsestor attanser vara av
följer utvecklingen. avvisning skallregeringen Förnoggrant att en

enligtfå verkställas socialnämndens rekommendation, måste detmot
mening, föreligga mycket starka skäl.vår

Förbud barnarbete 14.3avsnittmot

Barnkonventionen förbjuder inte barnarbete generellt, enbartutan
sådant barnarbete utvecklingskadligt för barnets och hälsa.ärsom
Utgångspunkten barn skall i skola och inte arbeta. Artikelnär att
föreskriver inte minimiålder för dennågon arbete, hänvisar iutan
delen till andra internationella instrument. Vad ärsom avses
framförallt ILO-konventionen minimiålder för anställning.om
Bestämmelserna i den konventionen liksom i EG-direktivet an-
gående skydd för minderåriga i arbetslivet uttryck för principenger

barn och arbete succesivt ihop med stigande ålder ochväxeratt
utveckling.

Även definieras,barnarbete, såsom det traditionellt inte ärom
för frånnågot egentligt problem Sverige, kan inte bortse detattman

lagstift-finns barn utnyttjas för arbete. emellertid inteDet ärsom
ningsåtgärder behövs, åtgärder upplysnings- ochutansom snarare av
informationskaraktär. de erfarenheter LO har gjort iAv som
projektet "Facket i sommarland" framgår det problemetstörsta äratt

ungdomarna inte får den lön de berättigade till, reglernaäratt att om
arbetstider inte följs och arbetsmiljön inte alltid Viden bästa.äratt
föreslår därför regeringen berörda myndigheter i uppdragatt attger
tillsammans med arbetsmarknadens organisationer utforma ett



SammanfattningSOU 1997:116 39

arbetsgivare ochinformationsprogram med inriktning både
ungdomar. vill sammanhanget också framhålla viktenVi i det attav
Företrädare reella möjlighe-för arbetsmarknadens organisationer ges

gymnasie-komma i skolorna, såväl i högstadiet iter att som
skolan.

integäller barnarbete andra håll i världen kanNär det nog
Sverige har traditionvikten internationella åtgärder.poängtera enav

för främjaaktivt delta i det internationella samarbetet attatt
Även för WTO ochrespekten för mänskliga rättigheter. inom ramen

stärka barnetsSverige aktivtkanEU ettgenom engagemang
rättigheter och ställning.

uppdragregeringen Konsumentverket iVi föreslår också att ger
för han-frivilligorganisationer och företrädaretillsammans medatt

"fair-trade"-deln utarbeta riktlinjer i syfte åstadkommaatt en
märkning fotbollen, klänningenmattan, etc.garanterar att somsom
vi köper tillverkats barn.inte har av

Skydd sexuellt utnyttjande avsnitt 14.4mot

tid insiktensvenska lagstiftningen har under lång präglatsDen attav
det förödande för barns psykiska hälsa utnyttjaskan attvara

i egentlig mening tillsexuellt. kan inte något samtyckeBarnet ge
sexuellt med Sexuella barnövergrepp ärumgänge mot etten vuxen.

för den inte och mindre respekteraruttryck änextremt att vuxne ser
till kroppslig integritet. Lagstiftningenbarns självklara måsterättett

tydligt förmedla sexuell aktivitet medbarn deltar iatt ettom en en
detta helt och hållet denså ärvuxen vuxnes ansvar.

Lagstiftningen det gällerskyddar barn under 15 år. Närärsom
inte heltäck-ungdomar mellan och kan skyddet15 18 år sägas vara

ande. Bestämmelserna utformade med utgångspunkten denär att
själv har för sina sexuellaår i princip15är över ettsom ansvar

mening inte medhandlingar. enligt vårDetta synsätt stämmer
Även förhållande tillhar fyllt år har iBarnkonventionen. den 15som

skydd utnyttjas.mognad och utveckling behov mot attett av
Justitieministern har aviserat sexualbrottskapitletöversynatt en av
i brottsbalken planeras. viktigt bamperspektiv kommerDet är att ett
med såväl i denna i rättstillämpningen i dennaöversyn även typsom

frågor.av
frågaEn viktig det gäller skydda barn sexuellanär att mot
samhällets för har gjort sigövergrepp är attansvar personer som

skyldiga till sexuella inte skallbarn tillåtas arbetaövergrepp mot att
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särskild utredarehar tillsattfortsättningen. Regeringenmed barn i en
vi välkomnar. Utifrånfrågan, vilketuppdraghar i överatt sesom

skyddet för barnetvi betonaperspektiv villBarnkonventionens att
till vilketi förhållandeövergripande intressetavseende deti detta är

i andra hand.måste kommaoch andra intressenintegritetden vuxnes
barnprostitutionkan inteandra länderjämförelse medVid en

mindre detIcke destoi Sverige.utbrett problem ärsägas ettvara
bakgrund dehuvud förekommer. Motdenallvarligt över tagetatt av

Prostitutionsutredningen,framkommit, bl.a. iuppgifter harsom
och regeringenutredas vidaremåsteförekomstenvi attattanser

uppdrag.sådantberörda myndigheterdärför bör ettge
förbjudetunder 18 årdensexuella tjänsterköpa ärAtt ärsomav

benämningen på brottetSåvälbrottsbalken.bestämmelse ienligt en
föremellertid uttryckstraffskalanungdomförförelse gersomav --

allvarligt Visärskilt på.lagstiftaren intebrottdetta är ettatt sersom
Barnkonventionenienlighet med andanoch idet viktigtärattanser

detstrafflagstiftningensignaler isamhället tydliga äratt ettatt ger
föreslår därförViutnyttjasexuelltallvarligt brott att person.en ung

aviseradei denbestämmelsedessa översynenöverävenatt avses
bör också be-detta sammanhangsexualbrottsbestämmelserna. I
utnyttjandeexempelvis sexuelltändras tillbrottetnämningen på av

ungdom.
såvälkriminaliseraförslagProstitutionsutredningens attom

ifrågasättas detstarktsexuella tjänster kansäljare närköpare avsom
helt uteslutetmening detEnligt vårungdomar under 18 år.gäller är

utnyttjasför detansvarbelägga barnkriminalisera och attettatt
sexuellt.

brottsbalkenbestämmelsen i kap 9 §6Vi föreslår också att om
där denbestämmelsekompletteras medkoppleri attgrovt omen

bedömasskall brottetminderårigutnyttjas grovt.är somsom
denvi Sverige medbarnpornografi förutsätterVad gäller att

Bampornografiutredning-följdenblikommerlagändring att avsom
Barnkonventio-tilllevaavseende kommerarbete, i detta att uppens

intentioner.anda ochnens
aktiviteter påstriptease och liknandeutnyttjas förflickorUnga

tillåtertillfredsställande lagenintes.k erotiska klubbar. Det är att
olikamedverka ioch "frivilligt"ungdomar mellan 18 år15 att sam-

behovtillfredsställamed innebördenmanhang att vuxnas av por-
brottsbalkeni kapföreslår därför bestämmelsen 6 7 §nografi. Vi att

skydd barnerhåller15-18-åringarändras så att samma som yngre
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förmaterial ochpornografisktframställningutnyttjas imot att av
posering.

bl.a.föreslår vi,s.k. sex-turismdet gäller åtgärderNär motmot
brotts-kravet ide baltiskabakgrund utvecklingen i attstaterna,av

Vibrottdubbel straffbarhet för dennabalken på över.typ av ses
Östersjösamarbetetinom förvidare viktigtdet ägnaatt ramenanser

uppmärksamhet.barnprostitution särskildfrågan om

brott 14.5har begått avsnittBarn m.m.som

behandlaroch bl.a.i artiklarna 37 40,bestämmelsernaFlera somav
motsvarigheter i andrahar sinahar begått brott,frågor barnom som

och bestäm-Sverige har tillträttkonventionerinternationella som
allmänhet inte problem.vållar i någramelserna

andrai vissa fallfriheten innebärbarn berövasAtt attett
bästa. kanprincipen barnets Dettaföreintressen sätts t.ex. varaom

brottslighet. Hänsynenfrihetsberövandet reaktionfallet ärnär en
med kraftoch till samhälletsamhällsskyddettill motatt reagerar

fängelsestyrkasig här gällande med sådanbrottslighet gör attgrov
det gällertill uttryckundvikas. kommerinte kan Detta även när

utvecklingenden pågåendeVi medungdomar under 18 år. ser oro
och förfrihetsstraff för den ifler och längreallt ävenmot unga om

fall brottslighet och brister i detförklaras med flersig kan av grov
bör långt det möjligtnuvarande påföljdssystemet. Fängelse så är

Därför förslag harunder år. deundvikas för ungdomar 18 är som
för lagöver-departementspromemorian Påföljderlagts fram i unga

uttalad mål-har klartbetydelse. Förslagenträdare stor som enav
förmån förantalet i fängelse tilldrastiskt minska barnsättning att

ungdomshem. Ommed särskildafrihetsberövande inom systemet
särskilt ungdomshemtidsbestämd påföljd iförslaget genom-om en

medockså bättreförs, får Sverige ordning överensstämmersomen
institutioner ochsärskildai Barnkonventionenbestämmelserna om

begått brott.förfaranden för barn harsom
förenligt med barnetsi vissa fallmening kan detEnligt vår vara

nödvändigfriheten det ingårberöva barnbästa att ett som enom
vård.för kunna bereda barnetförutsättning att

anstalt bör utformas i enlighetReglerna för placering av unga
dvs.artikel i Barnkonventionen,med vad föreskrivs i 37 c attsom

hållas åtskilt frånberövat friheten skallvarje barn är omvuxnasom
till bästa inte detta.det inte barnets Dettagöraatt synesanses vara

idag gäller vid placering ungdomarockså de riktlinjer avvara som
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under i fängelse.18 år varjeI enskilt fall där placering sker tillsam-
med bör beslutet kunna motiveras. bakgrundMot attmans vuxna av

det allt relativt få ungdomar under 18 år samtidigtärtrots som
fängelsestraffavtjänar i genomsnitt kan det enligt vårl 1 mening

i vissa fall motiverat ungdom placeras till medattvara en sammans
han skulle bli heltriskera isolerad.t.ex. attvuxna, om annars

detta sammanhang villI vi också peka de förhållanden som
gäller för barn tvångsvårdas tillsammans med framför-som vuxna,
allt inom psykiatrin. ifrågasättasDet kan den gällandeom nu
ordningen förenlig med Barnkonventionen. Vi därför detär attanser

lämpligt den parlamentariska kommitté utreder vissaattvore som
frågor psykiatrisk tvångsvård behandlar frågan pla-ävenom om
cering ungdomar under år.18av

det gäller frågan offentligNär till försvarare, föreliggerrättenom
skillnad mellan den tilltalad och den misstänkt förär ären som som
brott. det finns skillnad offentligAtt i till försvararerättenett en

beroende i den rättsliga den befinner sigvar processen unge anser
vi inte förenligt med konventionen. ändring iEn reglerna börvara
således i syfte undanröja denna skillnad.övervägas att

handläggningstidernaAtt hos polis och åklagare längre denär än
föreskrivna inger vikigt föreskrifternaDet skyndsamär attoro. om
handläggning efterlevs. de långaOm handläggningstiderna är en
följd nedskärningar hos polis och åklagare understryker detav
ytterligare behovet det inom alla verksamhetsområdenatt görsav en
analys budgetnedskärningara konsekvenser för barn.av

Skydd narkotika och alkohol 14. 6avsnittmot

Barnkonventionen innehåller bestämmelser till skydd för barn mot
bruket narkotika och alkohol. Artikeln anvisningocksåav ger en om
vilka metoder skall användas för förebygga missbruk;attsom
lagstiftnings-, adminsitrativa och sociala åtgärder åtgärder isamt
upplysningssyfte. Svensk narkotika- alkoholpolitik bygger deoch
åtgärder finns uppräknade i artikeln.som

Skolan måste särskilt uppmärksammas i kommunernas alkohol-
politiska handlingsprogram. Erbjudande alternativa sysselsätt-av
ningar i drogfria miljöer viktig aspekt. därvidlagDetär ären annan

betydelse kommunerna stödjer ungdomars initiativ ochattav egna
idéer. Vi vill betona idrottsrörelsens roll i det förebyggandeäven
arbetet. Idrott främjar positiv utveckling, eller kan hinderetten vara
för negativ utveckling.en
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14.8väpnade konflikter avsnittBarn i

deltagande ibarnsförstadgar 15-årsgränsBarnkonventionen en
medarbetetemellertid alltsedanSverige harkonflikter.väpnade

förför IS-årsgränsverkatBarnkonventionenutformningen enav
Sverigehärmed harkonsekvenskonflikter.i väpnade I anpassatbarn
omöjligt för denpraktikendet iområdet såinomlagstiftningen äratt

konflikter.väpnadeinvolveras iårhar fyllt 18inte attsom
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Inledning1

Bakgrund1.1

efterrättigheterkonvention barnetsratificeradeSverige FNzs ettom
någonsigjuniriksdagen den 1990beslut i 21 utan att reservera

konven-godkännandepunkt till riksdagenpropositionenI avom
föranleddetill konventionen intetillträdekonstateradestionen att
gjordespropositionengällande lagstiftning.ändringar i Inågra en

svenskaoch motsvarandekonventionens artiklargenomgång av
följande:den delenFöredragande statsrådet anförde iförhållanden.

leder tillkonventionsbestämmelsernagranskningEn av
praxis i godsvensk och stårslutsatsen, överensstäm-rättatt

tveksamkanbestämmelsermelse med dessa attmen man vara
alla detaljersvensk eller praxis ihuruvida överens-rättom

ikonventionens krav. bedömning,med Denstämmer som
beroendeblir i viss utsträckningsådana fall måste göras, av

för tolk-principer vill lägga till grundvilka allmänna man
därvidbestämmelser. måstekonventionens Manningen av

tillämpaskonventionen avseddhålla i minnet är ettattatt
och andrasåledesvärldsomfattande plan och rättssystem

grund härav måsteförhållanden mycket skiftande Påart.av
mening inomden får rimligkonventionen tolkas så att en

också inationellt Artiklarnaför varje ärsystem.ramen
för lämp-det finnsfall utformade såmånga att utrymme

skallåtgärderlighetsbedömning beträffande de staternasom
vidta 28.s.

internationell folk-har Sverige iklätt sigratificeringenGenom en
bestämmelser.följa konventionensrättslig förpliktelse att

förtskonventionen har diskussionerAlltsedan ratiñceringen av
inkorporering, dvs.konventionen s.k.införliva attatt genomom

fråganbehandladekonventionen till svensk lag. Riksdagengöra

lProp. l989/90zSoU28, rskr. 1989/90:3501989/90:107, bet



46 Inledning SOU 1997:1 16

under hösten med1995 anledning motionsyrkanden. Förslagetav
inkorporering avvisades riksdagen uttalade fort-attom men en

löpande kontroll och anpassning all lagstiftningsvensk ochav
tillämpning nödvändig. Riksdagen uttaladeär vidare regeringenatt
borde besluta bred svensk lagstiftningöversyn ochom en av om
praxis med Barnkonventionens bestämmelserstämmer överens och
den föreliggande svenska översättningen konventionstextenav

bakgrundMot Sveriges åtagande enligt konventionen, riks-av
dagens tillkännagivande och det faktum olika tolkningaratt av
innebörden Barnkonventionen har åberopats i den allmänna de-av
batten, beslutade regeringen den februaril 1996 tillsättaatt en
parlamentarisk kommitté för klarlägga hur Barnkonventionensatt
anda och innebörd kommer till uttryck i svensk lagstiftning och
praxis.

Barnkommitténs1.2 uppdrag

Enligt de direktiv har beslutats regeringen, har Barnkom-som av
mittén tillsatts i syfte bred hur svensk lag-göraatt Översynen av
stiftning och praxis förhåller sig till Barnkonventionens bestäm-
melser. Kommittén har vidare haft i uppdrag skapa klarhetatt större
och ökat mått vad gäller innebörden begreppetav samsyn av
"barnets bästa" i Barnkonventionen och svensk därvidrätt samt att
särskilt analysera eventuella målkonflikter. Kommittén skulle med
förtur behandla frågan barns ställning i ärenden enligt utlän-om
ningslagen, bl.a. det gäller avvisning eller utvisningnär där barn
berörs.

direktiven framgårAv vidare kommittén skall söka bilda sigatt
uppfattning Barnkonventionens ställning och tillämpning ien om

andra länder, främst inom EU och Norden. Kommittén skall i första
hand sitt arbete principiell och analytisk inriktning,ge en men
kommittén oforhindrad påvisa behovär lagändringar.att av

Uppdraget kan således ha bestått två delar; dels har detsägas av
gällt analysera Barnkonventionen och då framförallt begreppetatt
barnets bästa, dels har vi haft i uppdrag genomgånggöraatt en av
hur konventionens anda och innebörd kommer till iuttryck svensk

ZBet. 1995/96:SoU4, rskr. 1995/96:62
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BarnkonventionensbelysaUppdragetoch praxis.lagstiftning att
integreradländer, harandratillämpning iställning och sett som en

del analysen.av
påbörjadeBarnkommittén,antagitharKommittén, namnetsom

1996.densitt arbete 28 mars
Barnkon-delrapportenjuni 1996avlämnade den 28Kommittén

15.1996:1utlänningslagen SOUochventionen

arbeteBarnkommitténs1.3

instrument,internationelltBarnkonventionenEftersom är ett en
andranationåtagit sigharSverige gentemotförpliktelse somsom

utgångs-har vårkonventionen,tillanslutit sigockså harstater som
svensktenbartinte kanBarnkonventionen ettpunkt varit att urses

i sittBarnkonventionendärför velatVi harperspektiv. sätta
bred analysgjortsyfte harsammanhang. dettaIinternationella en

denförpliktelservilkaför,vad den stårkonventionstexten,av
användavaltdelen har videl. denSveriges Iinnebär för att oss av,

denkonventionen,tillförarbetenakonventionstexten,självaförutom
för barnetskommitténhar gjortskonventionenuttolkning avsomav

auktoriteter harinternationellaanalysdenirättigheter Genéve samt
grundsedanharanalyskonventionen. Denna använtsgjort somav

begrän-har inteSverige. Vibarn iförhållandena förgranskaför att
vidutformaspraxisoch denlagstiftningtill enbartsat somoss

vidarevaltiställetVi harlagen.tolkning ettdomstolarnas av
ochsvenska barnföriförhållandenatillperspektiv, stortatt se

Varjeförpliktelser.Barnkonventionensförhållande tillungdomar i
analysdelarbeståbetänkandet kaniavsnitt sägas tre avav -

överväganden.och våraförhållandensvenskakonventionen,
uppfattning Barn-bildagällt uppdragetdetNär att omoss en

medländer har vi,andratillämpning iochställningkonventionens
någrauppgifter fråninförskaffatUtrikesdepartementet, ut-hjälp av

inhämtatharvilka i sinambassader,via våravalda länder tur upp-
ministerium.respektivegifter från

artikel,artikel förBarnkonventionenbehandlatVi har inte utan
samhället. harområden i Förstolikabetänkandet utifråndisponerat

icke-grundläggande principerna;behandlat de fyraemellertidvi
och utvecklingtill livbästa,diskriminering, barnets samträtten

centraladenåsikter,respekterad för sinabli hörd och samträtten att
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bestämmelsen genomförandet Barnkonventionen. Dessaom av
grundläggande principer och diskussionen genomförandet harom
sedan fått löpa röd tråd de olika avsnitten.som en genom

sekretariatet har i syfte utveckla och del det intematio-att ta av
nella perspektivet Barnkonventionen besökt den norska Barn-av
ombudsmannen företrädare för och familjedepartemen-Barn-samt

Norsk for Barneforskning, Redd och ChildBarna Watchtet, senter
International i Norge. har vidare i träffat ledamöterDe Genéve av
kommittén för barnets rättigheter, tjänstemän vid Unicef och vid

för mänskliga rättigheter. Sekretariatet har haftockså kon-centret
takter med professor Philip Alston och Himes vidJames Unicefs
Utvecklingscenter Florens.i syfte studera den engelskaI model-att
len implementering Barnkonventionen har de träffat före-av av
trädare för National Childrens Bureau och Childrens Rights Office,

viktigatvå barnrättsorganisationer i London, tjänstemän isamt
Hackney, Londons kommuner.en av

Som led i vårt arbete med analysera innebördenett att av
Barnkonventionen gjorde kommitténs ledamöter studieresa tillen
Genéve under dagar i januari 1997. förlades iResan anslut-ett par
ning till kommittén för barnets rättigheter sammanträdde. Dettaatt
besök mycket värdefullt för fickoch vi flera tillfällen attvar oss
samtala med ledmöterna i FN-kommittén. Vi träffade också FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter företrädare församt
UNICEF, ochUNHCR ILO.

vårt arbeteI har vi också medsamrått regeringen utsedden av
referensgrupp, bestående företrädare för viktiga barnrättsorga-av
nisationer. Samarbetet har skett i form sammanträden därav
referensgruppen fåtthar sin vilka frågeställningarpå de settge syn

viktiga belysa och också har fungerat forum föratt ettsom som
kommittén diskutera olika ställningstaganden betänkandetsochatt
uppläggning. Vi har det viktigt ha kontakt medtätsett attsom en
denna Utöver regelrätta sammanträden har sekretariatet haftgrupp.
enskilda kontakter med ledamöterna i referensgruppen.

Vi har till våra sammanträden bjudit olika föreläsare; kans-
lirådet Anne Franzén, Utrikesdepartementet talade Barnkon-om
ventionen i internationellt perspektiv, departementsrådet Carl-ett
Henrik Ehrencrona, ochUD advokaten Percy Bratt belyste frågan

inkorporering, föreståndaren Jan-Erik Häljebo och universitets-om
lektorn HolmqvistLena berättade lagöverträdare, Bodilom unga
Långberg, BRIS, erfarenheter från hjälptelefon,Barnensom
konsulenten Gerd Hillman, Statens Kulturråd, kulturpolitik, f.d.om
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lagstift-svenskibästabarnetsförelästeSvernejustitierådet Tor om
förredogjorde Barn-Joel Brorssonhovrättsassessornochning

SkolverketshosbesökgjortVi harpornografiutredningen. även ett
generaldirektör.

frivilligorgani-medutfrågningartvåanordnatKommittén har
ochBarnkonventionendelbetänkandettillanslutningisationer; en

genomföran-1997 påunder vårenandraden tematutlänningslagen,
Barnkonventionen.det av

kom-FN-kommitténsgenomgångmedarbetetI göraatt aven
särskilt harländer vitiobeträffande dementerande slutsatser grans-

gälltdetochanlitats,Hilda RatiGraciella när attjuristenharkat,
förbundsjuristenhandikappområdetinomlagstiftningenbelysa

Agdalen.Tomas
detsärskiltvarithar övervägauppdragvårtviktig del attEn av

tolkningskonflikteroch debästa""barnetsgrundläggande begreppet
anord-syftetdetaktuella. Ikan blimålandraförhållande tilli som
där vi1997,forskarsemininarium den 18kommitténnade ett mars

bar-begreppetinnebördensinforskareolikainbjöd att avge syn
olikabarnperspektivmedvadochbästa syn-urnets som avses

framfördesföredragdedelsamlavaltVi harvinklar. att somaven
barn ochbl.a.kompletterade medseminariet, uppsatservid unga,av
betänkandet.tillbilagaantologi,formi ut som engessomenav
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barnetskonvention2 FN:s om

rättigheter

och tillkomstBakgrund2.1

huvuduppgifterna for FNstadga stårnationernasI Förenta att en av
mänskligafor derespektenfrämjamedlemsstateroch dess är att

rättigheternamänskligadekommission förrättigheterna. FN:s
väljsStatermedlemsstater.består 53bildades år 1946. Den somav

Sverigeår.for tidkommissionen senastmedlemmar tre varavenav
i GeneveKommissionen,1989-1991. mötsmedlem åren ensom

sinamars-april, harveckor iåret undergång avsom ensexom
rättigheter.mänskligafram reglerarbetahuvuduppgifter haft att om

kommissionenförslaggeneralförsamlingFN:s1948 antog av
och årmänskliga rättigheternadedeklarationenden allmänna om

rättigheter.deklaration barnets1959 antogs omen
internationellade tvågeneralförsamling år 1966FN:s antog

respekti-rättighetermedborgerliga och politiskakonventionerna om
frånskillnadrättigheter. Tilloch kulturellasocialaekonomiska,ve

for dedokumentbindandejuridisktdeklarationer konventionerär
inomcentrala konventionerAndraansluter sig till dem.stater som
kon-antagits FNharför mänskliga rättigheter ärområdet avsom

konven-rasdiskriminering 1965,avskaffandeventionen mot av
kvinnor 1979diskrimineringavskaffandetionen samtmot avav

konventionen 1984.mot tortyr
konventionernaföljeranslutnaövervaka deFör staternaattatt

utseddabestårfinns särskilda kommittéer, experter avavsom
uppgift granskatillharKommittéernakonventionsstaterna. att

be-konventionernasde efterleverfrån hurrapporter staterna om
för de mänskli-bl.a kommitténkommittéerna,stämmelser. Några av

från enskildaklagomålrättigheterna kan också mot statpröva enga
protokoll enskildfrivilligtanslutit sig tillhar ettstaten omom

klagorätt.
hölls imänskliga rättighetervärldskonferenssärskildEn om

beslutade general-resultat det FN:sWien år 1993. Som mötetett av
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församling år Högkommissarie för mänskligaatt utsesamma en
rättigheter. Högkommissarien har sitt kontor i Geneve.

Konventionen barnets rättigheter Barnkonventionenom - -
FN:s generalförsamling den 20 novemberantogs 1989. Denav
omröstning, dvs. ingen sig antagandet.antogs utan Närstat motsatte

konventionen öppnades for undertecknande den januari26 1990
skrevs den dag under 62 tidigareIngen konventionstater.samma av

mänskliga rättigheter har fått motsvarande uppslutning såom en
efter antagandet.snart

Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990 sedan den
ratiñcerats 20 Sverige dessa Konventionenstater. stater.av var en av
trädde alltså i kraft i förhållande till Sverige den september2 1990.
För träder konventionen i kraft 30 dagar efter den dag dåstaternya
respektive ratificerat den.stat

detI samtliga världens har anslutit signärmaste tillstaterav
Barnkonventionen. Enligt tillgängliga uppgifter augustisenast
1997 har 190 anslutit sig. i princip endastDet USA ochstater är
Somalia inte har anslutit sig till Barnkonventionen.som

Det Polens regering 1978 initiativet till särskildtogvar som en
konvention barnets rättigheter. länderMånga ställde sig inled-om
ningsvis tveksamma till förslaget. Man pekade barnet redanatt
omfattades de grundläggande reglerna mänskliga rättigheter.av om

polskaDet utkastet till konvention, i huvudsak baserat påsom var
1959 års deklaration barnets rättigheter kritiserades ocksåom som
bristfälligt.

Åren 1979 till 1989 sammanträdde arbetsgrupp under Kom-en
missionen för de mänskliga rättigheterna under en-två veckor årper
for arbeta fram konventionen. Arbetet i arbetsgruppen allt-att gavs

ökad uppmärksamhet sedan det stod klart förhand-iattmer man
lingarna hade möjlighet få fram långtgående dokumentatt ett om
barnets rättigheter. Sverige de drivande länderna i konven-ettvar av
tionsforhandlingarna. Många frivilligorganisationer deltog också
mycket aktivt i arbetet och spelade viktig roll rörande fleraen
artiklar i konventionen.

Förarbetena till konventionen "travaux préparatoires"- i form-
arbetsgruppens diskussioner finns dokumenterade och FN:sav

för mänskliga rättigheter har tillsammanscentrum med Rädda
Barnen sammanställt "Legislative history the Conventionenon on
the Rights ofthe Child", publiceras.som avses
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förerättigheter2.2 Barnets

Barnkonventionen

deklaration Geneve-förbundNationernasRedan år 1924 antog en
beträffandehuvudprinciperfemvilken fastslogsdeklarationen, i

välfärd.skydd ochbarns
År deklaration barnetsgeneralförsamling1959 FN:santog omen

fåttdeklarationer harinnehåller tio principer. Dessarättigheter, som
förpliktandejuridiskteftersom de integenomslagskraft,begränsad är

deklarationentillseenskiltuppdrar någotoch inte attattorgan
efterlevs. -

dekonventionernaunderstrykaviktigtdetDäremot är attatt om
gällerrättigheter för Detslår fastmänskliga rättigheterna envar.

procedurerkommittéer ocholikasåväl barn Dealltså som vuxna.
mänskligarespekt för degranskaförhar upprättats staternasattsom

mänskli-studera också hur detill uppgifthar därförrättigheterna att
barn.respekterasrättigheterna gentemotga

konventio-fast i de olikahar slagitsde rättigheterNågra somav
internationellabarn. Artikel i densärskilt sikte 24tarnerna

barnetpolitiksa rättighetermedborgerliga ochkonventionen gerom
skydd dessnationalitet och till sådantochtillrätt somnamn

Konventionen innehåller ocksåminderårig kräver.ställning ettsom
ekono-konventionendödsstraff för minderåriga.förbud Imot om

särskilt pekaskulturella rättigheter kansociala ochmiska,
artikelutnyttjande barn 10.3,bestämmelserna skydd mot avom

tillutveckling artikel 12.2främjande barns rättensamt omom av
artikelutbildning 13.

principerBarnkonventionens2.3

innehålloch

preambelnparagraferinnehåller inledandeBarnkonventionen 13
materielladelar, behandlarartiklar. indelad ioch 54 Den är tre som

respektive slutbestämmelser.frågor, övervakningssystem
enskilda barnet,inriktad individen, detBarnkonventionen är

få sinabarnetsde materiella artiklarna handlaroch rätt attom
Konventionenrättigheter och behov tillgodosedda.grundläggande
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inkluderar alla mänskliga rättigheter, den innehållertyper alltsåav
såväl medborgerliga och politiska ekonomiska, sociala ochsom
kulturella rättigheter. Barnkonventionen1 förenas för första gången
de olika mänskliga rättigheterna i och dokument.ett samma
Barnkonventionen innehåller också särskild dimension deen av
mänskliga rättigheterna, inte återfinns i de andra konven-storasom

området;tionerna till särskilt skyddrätten ochövergreppmot
utnyttjande.

Barnkonventionens inledning preamble speglar de principer om
mänskliga rättigheter har formulerats i konventionerFN:s ochsom
deklarationer. inledningenI slås fast barn, på grund sinatt av
sårbarhet behöver vård och skydd. betonasDet också detatt är
familjen har det primära för den vård och det skyddansvaretsom
barnet behöver, samtidigt barnet i behov samhälleligtärsom av
skydd. Vidare betonas vikten respekt för de kulturella värdenav som
finns i barnets miljö och vikten internationellt samarbete för attav
säkra barnets rättigheter.

I preambeln betonas också familjen den grundläggandeäratt
enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlem-

och särskilt viktig för barnens utveckling och välfärd. Barnetsmar
behov och till båda sina föräldrar föräldrarnasochrätt förav ansvar
barnet också röd tråd i Barnkonventionensär sakartiklar.en

Konventionen barnets behov framför föräldrarnas.sätter Staterna
skall säkerställa barn inte, sin vilja, skiljs från sinaatt ett mot
föräldrar, åtskiljande inte nödvändigt för barnets bästa.ett är Ettom
beslut skilja barn och dess föräldrar kan emellertidatt ettom vara
nödvändigt "vid eller vanvård barnett.ex. övergrepp frånmot av
föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och beslutett
måste fattas angående barnets vistelseort" artikel 9.

Barnets rättigheter i Barnkonventionen formulerade i deär olika
sakartiklarna.

De rättigheter i konventionen kan hänföras till kategorinsom
medborgerliga och politiska rättigheter till registre-är rättent.ex.
ring vid födelsen, och nationalitet artikel och7 8, åsiktsfrihetnamn
artikel 12, yttrande- och informationsfrihet artikel 13, religions-
frihet artikel 14, förenings- och församlingsfrihet artikel 15 och
skydd för privat- och familjelivet artikel 16. Till medborgerliga
rättigheter räknas också förbudet barnet förutsättamot att tortyr
eller omänsklig eller förnedrande behandling eller be-annan grym,
straffning och reglerna frihetsberövande artikel 37,som avser reg-
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till asylhör ocksårättigheternamedborgerliga rättenTill dekel 40.
artikel 22.

rättigheterna hörkulturellasociala ochekonomiska,Till de
tillmening, bl.a.i vidutvecklingsbetingelser rättentill godarätten

socialförsäkringtrygghet ochsocialartikelsjukvård 24,hälso- och
artikelbarnomsorgartikel 27,levnadsstandardartikel skälig26,

till kultur,hör barnetsLikasåartikel 28.och utbildning rätt18.3
i detfritt deltarekreationochvila och fritid, lek rätttill attsamt

rättigheter.till dessaartikellivet 31konstnärligakulturella och
ellerminoriteterspråkligareligiösa elleretniska,tillhörBarn ensom

sinmed andratillsammansurbefolkning skall ha utövarätt att egen
åläggsspråk artikel 30. Staternasittoch religionkultur egetsamt

utnyttjande till det"medåtgärdervidtaskyldighetartikeli 4 atten
grund-dessatillgodoseförtillgängliga resurser"sina attyttersta av

barn.läggande behov hos ett
rättigheter,särskildocksåinnehållerBarnkonventionen sortsen
mänskligatraditionellautveckling dekan sägas avvara ensom
skyddsärskiltbarneträttigheterderättigheterna. motDet är som ger

fysiskformerskydd allautnyttjande,och mott.ex.övergrepp avsom
försumligvanvård ellerellerskadapsykiskt våld,och övergrepp,

ekonomisktskyddartikel 19,behandling, sexuella motövergrepp
skyddartikel 33,skydd narkotikaartikel 32,utnyttjande motmot
konflikterväpnadeartikel och skydd i34sexuell exploatering

artikel 38.
skallBarnkonventionenlika viktiga ochrättigheternaolikaDe är

Medanolika till sindockhelhet. Rättigheterna är natur.som enses
till sinabsolutarättigheternamedborgerliga och politiskade är

utvecklingsnivâallarespekteraskaraktär och måste oavsettstaterav
mål-kulturella rättigheternaochde ekonomiska, socialaär mera av

landsberoendede förverkligassättningskaraktär. Hur är ettav
dessaskall försökafattiga länderMen garanteraävenresurser.

maximalt.sina tillgängligautnyttjarättigheter att resursergenom
mellan de olikaskillnadenkan också uttryckaMan typerna av

uppväxtvillkor intevilkakonventionenrättigheter så att somanger
får inte åsidosättasmedborgerliga rättigheternaacceptabla deär

sociala,för barn i världen deönskvärda allaoch vilka ärsom
kulturella rättigheterna.ekonomiska och

artikelkaraktär kan illustreras 6Rättighetstypemas olika av som
inneboende till liv.slår fast varje barn har Dettaförst ärrättatt enen

Även myckettill liv iblandmedborgerlig rättighet. rätten ges enom
därmed i huvudsak skydd summariskavid tolkning, så motmenas
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eller godtyckliga avrättningar och säkerhetsgarantier avseende döds-
straffet. Bestämmelsen bör därför läsas tillsammans med artikel 37,

förbudinnehåller totalt dödsstraff för brott någonett motsom som
begått före ålder. Artikel18 års 6 punkt innehåller däremot2 en
ekonomisk/social rättighet, barnets till överlevnad och utveck-rätt
ling. skall säkerställa "till detDenna sin för-rätt staten yttersta av
måga". fattigt land låterEtt barn bryter alltsåavrätta ett motsom
konventionen medan det inte fråga direkt konventionsbrottär ettom

saknar ekonomisk möjlighet säkerställa barnets tillstaten rättattom
och hälsovård.mat

Kommittén for barnets rättigheter har vid utformningen deav
första riktlinjerna för ländernas rapportering gjort analysen av
konventionen. Avsikten inte gradera artiklarna och pekaatt utvar
några dem särskilt viktiga. olika sakartiklarna skallDeav som ses

del helhet där alla artiklarna lika viktiga. Arbetetärsom en av en
handlade i stället tolka artiklarnas karaktär inbördesochattom
relationer, for underlag for arbetet medatt staterna ett attge
genomföra konventionen. kommitténs första analysI Barn-av
konventionen utkristalliserades fyra grundläggande, allmänna
principer återfinns i artiklarna och6 12. Principerna isom
dessa speglas och konkretiseras i konventionens övriga sakartiklar.

fyra principernaDe är:

Förbud diskriminering artikel Grundtanken barn2. ärmot äratt-
jämställda och har lika värde. Rättigheterna i konventionen skall
gälla alla enskilda barn och ungdomar befinner sig inom ettsom
lands jurisdiktion åtskillnad "av något slag". skallBarnet vidareutan
skyddas alla former diskriminering eller bestraffning påmot av
grund barnets eller dess föräldrars hudfärg, kön, språk,av ras,
nationella, etniska eller sociala egendom, handikapp, bördursprung,
eller ställning i övrigt.

barnetsPrincipen bästa konventionens grund-ärom en annan av-
pelare artikel 3. Vid alla åtgärder barn "skall barnets bästarörsom
komma i främsta Principenrummet". barnets bästa kan härledasom

fundamentalatvå tankar båda ispår konventionen. Densattur som
ifrånutgår barn sårbara och behöver stöd och skyddär ochattena

den andra betonar bamperspektivet i beslutsfattandet.
till liv artikelRätten 6 grundläggande rättighet. Artikelnär en-

barn skydd bli dödade och den skall läsas tillsam-ett attmotger
med artikel 37 stadgar direkt förbud dödsstraff.ett motmans som

Artikel 6 går emellertid längre till liv, i andraän rätten attgenom
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utvecklingtillochöverlevnadtillbarns rättenbetonapunkten rätt
mening.i vid

i alla frågorartikel 12åsikter röruttrycka sinaRätten att som-
respekteras.åsikter skallbarnsbudskapsjälvtbarnet attär ett om

åsikter"barnetsutvecklingsaspekt,ocksåfinns i artikelnDet en
ochålderförhållande till barnetsbetydelse itillmätasskall mog-

och ungdomarsbarnssåledes betoningfinnsartikelnad". I 12 aven
själva.demdeltagande i frågor rörsom

konventionenskontrolleras2.4 Hur

efterlevnad

förverkligan-bestämmelser dessinnehållerdelKonventionens om
de.

informationspridaviktenoch främst betonasFörst att omav
tilltill barnoch principer såvälbestämmelserkonventionens som

artikel 42.vuxna
särskildefterlevnad finnskonventionensövervakningFör enav

tiorättigheter, består Exper-för barnetskommitté experter.avsom
personliga kapacitet och inteskall verka i sinterna som represen-

Kommitténsnominerat dem artikelhar 43.för de statertanter som
deras med-konventionsstatema blandväljasmedlemmar skall av

vidavseende skall fästasKonventionenborgare. poängterar att en
artikelde viktigastegeografisk fördelning ochrättvis rättssystemen

43.2
skallkonventionenhar anslutit sig tillDe stater avgesom

vidtagits föråtgärder hartill kommittén de attrapporter somom
två årskall inomförstagenomföra konventionen. En rapport avges

Därefterberördaikraftträdande för denkonventionensefter staten.
också begäraKommittén kanlämnas femte år.skall rapporter vart

konventionenshurfrånkompletterande information staterna om
genomföran-konventionensgenomförs. främjabestämmelser För att

bamfondområdetinternationellt samarbete på FN:sde och ges
kommitténsdelta vidoch andra FN-organUNICEF rätt att

tillkan också självagranskning De rapporterrapporterna. avgeav
Även frivilligorganisa-konventionens tillämpning.kommittén om

angåendemed råd till kommitténkan inbjudas kommationer att
genomförandet.
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Kommittén för barnets rättigheter liksom de andra övervak-är,
ningskommittéerna, organisatoriskt inordnad under Högkommissa-
rien för mänskliga rättigheter i Geneve.

Till skillnad från den internationella konventionen med-t.ex. om
borgerliga och politiska rättigheter och tortyrkonventionen inne-
håller Barnkonventionen inte någon ordning for prövning klago-av
mål från enskilda.

Bestämmelserna konventionens genomförande byggerom
grundtanken dialog skall komma till stånd mellanatt staterna,en
kommittén för barnets rättigheter, de olika FN-organen och frivillig-
organisationerna.

Kommittén och riktlinjer, "general guidelines", förantar utger
ländernas rapportering, vari kommittén hur de önskar attanger

utformasskall och vilka frågor kommitténrapporterna som anser
angelägna få besvarade. s.k. landrapportNär har kommitatt en
granskas den kommittén därefter bjuder förrepresentanterav som
landets regering för diskussion. bifogasMed inbjudan listaen en

frågeställningar, "List ofIssues", kommittén särskilt villöver som
diskutera med regeringsrepresentanterna under sessionen. Därmed
får regeringen förberedachans sig. Kommittén emellertidäratten
oförhindrad också frågeställningarandra diskussio-näratt ta upp

kommit igång under sessionen.nerna
Sessionen inleds med regeringsrepresentanterna kommenteraratt

och besvarar de frågor listan. Därefter följer dis-restssom en
kussion. Efteråt kommittén sina slutsatser i särskiltettsummerar
uttalande, "Concluding observations", vilket till svenska kan över-

med "kommenterande slutsatser". Avsikten uttalandetsättas är att
skall publicitet i det rapporterande landets medier och leda tillges

nationell diskussion förbättra situationen för barn.vägar atten om
Såväl ländernas det protokoll, "summary records",rapporter som

förs vid Sessionen och de kommenterande slutsatsernasom ges
under beteckningen CRC/C

Högkommissarien följer i sin de påpekandentur attupp som
kommittén har gjort i sina kommenterande slutsatser, följs upp av
länderna. skerDetta skriftlig förfrågan.genom en

Kommittén för barnets rättigheter har kommit bli denatt
auktoritativa uttolkaren Barnkonventionen. Kommittén har ännuav
inte några allmänna kommentarer till hur Barnkonventionengett ut
enligt dess mening skall tolkas. dokumentDe sammanfattarsom
kommitténs ställningstaganden de kommenterande slutsatsernaär
-"concluding observations". samarbeteI med UNICEF och två
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arbete med handbok förengelska bamrättsexperter pågår ett en
genomförande Barnkonventionen, kommer publicerasattav som

konventionenunder januari innehåller analysl998. Den en av
utifrån de kommenterande slutsatser kommittén har gjort samtsom

kommittén riktlinjer for ländernasde rapporter.antagnaav
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Definition barn för3 av vem-

gäller Barnkonventionen

Bamkonventionens barndefinition3.1

Artikel 1

denna konvention medI barn människa under 18 år,varjeavses om
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag gäller förinte som

barnet.

Bamkonventionens barn till dessI fyller år,18ögon är man man om
inte blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.man

Under utarbetandet konventionen fördes långa diskussioner kringav
definitionen detbarn, nödvändigt ha med ålders-attav om var en

eller det tillräckligt hänvisa till varje enskildgräns att statsom var
myndighetsålder. arbetsgruppenAtt stannade vid år, får tolkas18 så

den allmänna meningen allt till ålder18 års skallatt trots attvar upp
barnet och den tillförsäkras de rättigheter och åtnjuta det skyddunge

konventionen skallsom ge.
Varken 1924 års eller 1959 års deklarationer barnets rättig-om

heter definierar början eller slutet barndomen, 1959 årsav men
deklaration slår fast "bamet, grund dess fysiska ochatt av
psykiska omognad behöver speciellt skydd och inklude-omsorg,
rande lämpligt lagligt skydd, såväl före efter födseln".som

Kommittén för barnets rättigheter, fortsättningeni FN-kom-
mittén har betonat i de definierar minimiåldrar i lag-att stater som
stiftningen, bör hänsyn till de grundläggande principernatas om
ickediskriminering, barnets bästa och barnets till liv ochrätt
utveckling. fortlöpandeBarnets utveckling måste respekteras och det

finnasmåste samstämmighet mellan åldern för slutförandeen av
grundläggande utbildning och tillträde till arbetsmarknaden.

Ökat med stigande ålder skall inte stridande motansvar ses som
definitionen. Definitionen de rättigheter stadgas iattanger som
Barnkonventionen gäller tills fyllt 18 år. Detta hindrar inte attman

har olika åldersgränser så barn med stigande ålderstaterna att
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stegvis föras i vuxenlivet, de särskilda skyddsreglemakan men
fängelsestraff, sexuell exploateringskall gälla det gällernärt.ex.

arbetskraft. hindrar inte heller barneteller utnyttjande Det attsom
mognad får bestämma sitt liv.med stigande ålder och övermer

denandra frågan diskuterades i arbetsgruppen nedreDen ärsom
Ordalydelsen i artikeln lämnar frågan Arbets-åldersgränsen. öppen.

undvek ställning i frågan abort och andra därmedtaattgruppen om
för inte försvåra bred anslutning tillsammanhängande frågor att en

fråganBarnkonventionen lämnar således kon-konventionen. om
det blivande barnet redan underventionen skall tillämpas på

preambeln till konventionenfosterstadiet till varje enskild Istat.
deklarationtill vad i 1959 årsparagraf 9 hänvisas sägs omsom

Även detta orsakaderättigheter, och citerasbarnets ovan.som
konsensus, komproblem i arbetsgruppen. För nå överensatt man om

préparatoires medförklaring skulle införas i "travauxatt en
this preambular paragraph, theföljande lydelse: adopting"In

interpretation ofdoes intend prejudice theWorking Group not to
provisions of the Convention byarticle other State1 anyor

2 paragraf,denna inledande arbets-Parties". Genom att anta avser
tolkning artikelinte föregripa konventionsstatemasatt avgruppen

i konventionen.eller någon bestämmelse1 annan
bestämmelser i konventionen till detfinns dock vissaDet sersom

skyldighet enligt artikelofödda barnets rättigheter, såsom staternas
säkerställa tillfredställande mödrahälsovård.24 att

lagstiftningen skydd förBestämmelser i den nationella till unga
behöver inte ändrasmänniskor, högre ålder 18 år,änsom anger en

framgår artikelpå grund definitionen i artikel 41,Detav av som
"ingenting bestämmel-i denna konvention skall inverka påsäger att

rättigheter".längre vad gäller förverkliga barnetsgår attser som

beteckningen i den internationella folkrättenTravaux préparatoires denär
skriftliga dokumentationen det förberedande arbetet med konvention.av en
2Detrick, 110s.
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förhållanden ochSvenska3.2

övervägandenvåra

Sverige myndighetsåldern 18-årsdagen. kapI uppnås I 9 1 §
föräldrabalken stadgas "den under år underårigär äratt artonsom
omyndig myndighetsåldern följer rättigheter full..." Med såsom

i allmänna val ochrättslig handlingsförmåga, rätt rösta rätt attatt
ingå äktenskap.

för skydds-Myndighetsåldem tjänar också olikagränssom
bestämmelser, serveringsgräns för alkohol, inköpsgräns försåsom
tobak, bestämmel-vissa bestämmelser påföljder för brott, vissaom

anställning,sexualbrott, inskrivning i det militära försvaret.ser om
Brottsbalkens definition frånbarn utgår 15-årsgräns.av en

Straffbarhetsåldern år, processbehörig i brottmål från15är ärman
sexuellt barn, sexuellt ofredande, egenmäktig-15 år; medumgänge

het med barn m.fl. bestämmelser endast barn under år.15avser
Straffbarhetsåldern infördes återspeglas15 år 1902. Detta synsätt
också i brottsstatistiken, där kan urskilja brott begångna motman
barn under år, medan år inte särredovisas.15 15-18 Ettgruppen
sexualbrott begånget 16-åring redovisas således intemot etten som
brott bam.mot

Brottsbalken innehåller denna bamdefinition vissa skydds-trots
bestämmelser för ungdomar till år, bl.a. det gäller vissa18 närupp
sexualbrott, specialbestämmelser det gäller lagöver-närsamt unga
trädare till ålder.21 årsupp

rättigheter inträderVissa tidigare myndighetsåldern, såsomän
frivilligttill sexuellt efter samtyckerätten rättumgänge, att av

vårdnadshavaren träffa avtal viss anställning och självrätt attom
råda sin lön från anställning.över

finns också bestämmelserDet högre åldersgränsensom anger
18 år, exempelvis vård enligt lagen med särskilda1990:52än

bestämmelser vård i vissa fallLVU, kanom av unga som ges upp
till års ålder, inköpsgräns för21 sprit, vin och starköl i detaljhandel
20 år visst skydd dömas till fängelse.samt mot att

åldersgränserDe har angivits här, skall intesom ses som en
uttömmande lista enbart exempel hur barnet tillerkännsärutan
rättigheter och skyldigheter i takt med stigande ålder och utveckling.

visar ocksåDe det finns skyddsbestämmelser omfattaratt som unga
efter harde den ålder i vilkenäven att passeratpersoner en person

enligt Barnkonventionens bamdefmition inte längre bam.är
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Åldersgränsutredningen genomgångheltäckandehar gjort aven
förslaglagt fram tillochförfattningsreglerade åldersgränser även

ändringarvissa
hittat vissa luckor, därlagstiftningengenomgångVi har i vår av

definition.Bamkonventionensföljerskyddsbestämmelsema inte
utlänningslagenför förvar enligtåldersgränsenluckasådanEn var

föreslogVibehandladesbarn 16 år1989:529 där över vuxna.som
och utlänningslagenBarnkonventionendelbetänkandedärför i vårt

tillskulle ändras 18-denna l6-årsgräns1996:115SOU att en
januari 1997. Enfrån och med denhar skett 1vilket ocksåårsgräns,

i nuvarandebarnpornografi, där detdefinitionenlucka är avannan
kunnat kons-har ocksååldersgräns. Viklarlagstiftning saknas en

utnyttjande försexuelltskyddtillräckligtintelagen mottatera att ger
förstärkningdärförVi föreslåroch 18 år.mellan 15den är ensom

avsnitt 14.brottsbalken, Barn-bestämmelser i 6 kapvissa seav
pornografiutredningen" åldersgräns 18 årföreslagithar näromen

barnpornografi. Vi förutsätterdefinition vadgällerdet är attsomav
ochkommande propositionvidare iförslag försdessa antas aven

riksdagen.
Bamkonventionensgenomförs kommerändringarföreslagnaOm

lagstiftningen.återspeglas i den svenskaheltdefinition barn attav
finns i Sverigeandra åldersgränserkan vidare konstateraVi att som

ökatinnebäri Barnkonventionen,enlighet med andaniär an-som
utveckling.ålder och fortlöpandetakt med stigandeisvar

fall föreliggeri vissadock observera detVi har kunnat att
statistik. Olika data-datainsamling ochdet gällersvårigheter, när

definitionenåldersdefinitioner. Speciellt gäller detolikabaser har
de iibland åldernbland de i åldern 16-20 år,ungdomar. I avsesav

Även påpekasåldersindelningar förekommer. Somandraår.16-25
där barn mellani brottsstatistiken,också bristföreligger det enovan,

därförVi föreslårför brott inteoch 18 år15 attutsatts ensyns.som
förbättra deni syfteofficiella statistiken,dengörs attöversyn av

uppgifterfå framdet alltid gårredovisningen såstatistiska att att
till år.18gäller barn och ungdomar grupp uppsomsom

3SOU 1996:111
4SOU 1997:27
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diskrimineringFörbud4 mot

icke-diskrimineringPrincip4.1 om

Artikel 2

barntillförsäkraochskall respektera varjeKonventionsstaterna
konventiondennarättigheterde ijurisdiktionderasinom angessom
föräldrarseller dessbarnetsslag,åtskillnad något oavsettutan av

politiskareligion,kön, språk,hudfärg,vårdnadshavareseller ras,
socialaetniska ellernationella,åskådning,eller ursprung,annan

eller ställningbördhandikapp, i övrigt.egendom,
åtgärder förlämpligaskall vidta allaKonventionsstaterna att

diskrimineringformerskyddas allasäkerställa barnet motatt av
ellervårdnadshavaresgrund föräldrars,bestrafning påeller av

åsikter ellerverksamhet, uttrycktaställning,familjemedlemmars tro.

i allaBarnkonventionen, ochprinciperna igrundläggandedeEn av
principenrättigheter,för mänskligaområdetkonventioner inom är

landsvarje barn inomuttryckerlikabehandling. Artikel 2.1 ettattom
elleravseende barnetslagdiskriminering någotjurisdiktion utan av

rättigheterfå del deskalleller vårdnadshavareföräldrardess somav
jurisdiktionlandsunderhöraBarnkonventionen. Attomfattas ettav

nationelladenenligtoch skyldigheterrättigheterinnebär haratt man
domstolar. Varjelandetsvidkan dömaslagstiftningen och att man

bl.a. dennabelysningskall ii Barnkonventionenartikel avsesannan
princip.

idiskriminerasbarn får intedubbel dimension;Artikeln har en
för-diskrimineras ifår heller inteoch barnförhållande till vuxna

skyddaskyldighet aktivtharhållande till andra bam. Staterna atten
respekte-översättningeni den svenska "diskrimineringbarnet mot -

andversionen ensure".engelska "respecttillförsäkra", i denochra
förbudinnehållerlagstiftningensåledes interäckerDet motatt

detill barnetocksådiskriminering; har att attettstaten seansvar
diskriminering.facto skyddas mot
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punkten sträcker sig längre dedelen artikeln,andraDen änav
eftersom den åläggerBarnkonventionendefinieras irättigheter som

former diskrimineringskyddas allatillse barn motatt attstaterna av
föräldrars, vårdnadshavares ellerbestraffning grund sinaeller av

åsikter ellerställning, verksamhet,andra familjemedlemmars tro.
diskriminering,direkt indirektsåvälDet är somsom avses

diskriminering, diskrimineringmindre allvarligallvarlig såväl som
Bestämmelsen inne-direkt handling.lagsåväl genomgenom som

föräldrars,barn bestraffas grundförbudhåller också ett mot att av
ställning, verksam-andra familjemedlemmarsvårdnadshavares eller

het, åsikter eller tro.
mänskliga fri- och rättigheterna åt-Säkerställande de utanav

principertill de grundläggandeskillnad något slag hör somav
deklaration deårs universellatill uttryck såväl i 1948kommer om

internationella konventionmänskliga rättigheterna, 1966 års om
internationellaoch årspolitiska rättigheter 1966medborgerliga och

kulturella rättigheter.sociala och I 1948konvention ekonomiska,om
medborgerligaoch års konvention ochårs deklaration 1966 om

without distinction ofrättigheter uttrycks principen "...politiska any
religion, politicalcolour, language, otherkind to oras race, sex,

social origin, birth otheropinion, national status". Iproperty,or or
och kulturella rättigheterkonventionen ekonomiska,sociala stårom

ochwithout discrimination skillnaden mellan distinctiondet "... ..."
språkligt distinction distinguishdiscrimination den avär att -

neutraltskilja, särskilja, urskilja, känneteckna, utmärka är ett
särbehandla, oftastuttryck, medan discrimination har betydelsen i

negativ bemärkelse. konventionen medborgerliga och1966 års om
innehåller också artikel skall tillförsäkrapolitiska rättigheter en som

shall withoutbarn skydd diskriminering: "Every child have,utan any
colour, religion, nationaldiscrimination language,toas race, sex, or

origin, birth, right such ofsocial theproperty toor measures
ofprotection required by his minor, the hisstatus partas are a onas

åtskillnadfamily, society and the Varje barn skall påState." utan
grund hudfarg, kön, språk, religion, nationell eller socialav ras,
härkomst, förmögenhet eller börd till sådant skydd sinäga rätt av
familj, samhället och dess ställning minderårigstaten, som som
kräver, artikel 24.1

den europeiska konventionenI angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetema i fortsättningen
Europakonventionen återfinns diskrimineringsförbudet i artikel

"Åtnjutandetlyder:14, fri-de och rättigheter, angivassom av som
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slag,åtskillnad någotskallkonvention,i denna utantryggas av
politisk ellerreligion,språk,hudfárg,grund kön,påsåsom ras,av

tillhörighet tillhärkomst,eller socialnationellåskådning,annan
övrigt".ställning ibörd ellerförmögenhet,minoritet,nationell

derättigheter,barnetsdeklaration ärårs ett1959I avsomom
finns prin-Barnkonventionen,grund förtillliggerdokument som

"Theprincip.förstaickediskriminering inskrivencipen som enom
Declaration. Everythisforththe rightsshall enjoy allchild set

entitled theseshall beexception whatsoever,child, without toany
ofdiscriminationdistinctionwithoutrights, account race,onor
nationalopinion,otherpoliticalreligion,language,colour, orsex,

himselfofwhetherbirth otherorigin,social status,property, ororor
family".of his

Barnkonventionendiskrimineringsgrunder iuppräkningenI av
i någonåterfinnsvilket intehandikapp,ocksåfinns avannan

Internationellarättigheter.mänskligaområdet förkonventionema
tillkommitharfunktionshindermedregler senarepersonerom

medmänniskortillförsäkrastandardregler förFN:s attgenom
och jämlikhet.delaktighetfunktionsnedsättning

Konventionens förarbeten

diskussionerBarnkonventionen fördesUnder utarbetandet omav
skulle omfattaenligt konventionen enbartskyldigheterstaternas

omfatta barnskulleeller debosatta i landetbarn ävenomsom var
dedär ochbosattabefann legalt landetsig i attutan omvarasom

landet.illegalt iuppehöll sigomfatta barnskulle ävenrentav som
diskrimineringsförbudettidigt klarArbetsgruppen överrätt attvar

diskussioni landet.befann sig legalt Enomfatta alla barnskulle som
"in theirinnehålla uttrycketskullefördes artikelnomsom var

eachövervägdes "...ordalydelseterritories". förslag tillEtt varsom
Arbets-their jurisdiction ..."their territories and subjectchild to

within theireach childdock för lydelsenstannade "...gruppen
jurisdiction ...".

FN-kommittén

dimensionen diskriminerings-FN-kommittén har betonat den av
kan fåalltför långtgående decentralisering iförbudet statatt en en
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följdtill barn diskrimineras på grund bostadsort. Kommitténatt av
oroad för barn lever i olika kommunerär i land ochatt ett ävensom

i olika delar kommun, riskerar inte sina rättigheterattav en
tillgodosedda i grad, bl.a. grund olika ekonomiskasamma av
villkor, också beroende olika politiska prioriteringar. Kom-men
mittén lägger också i begreppet icke-diskriminering aktiva åt-
gärder för motverka rasism och främlingsfientlighet.att

Vid granskningen Sveriges första uppmärksammaderapportav
FN-kommittén den svenska lagen inte föreskriver skydd allaatt mot
de former diskriminering räknas i artikel riktlinjernaIav som upp
till förnästa Sveriges del skall lämnas irapport, septembersom

frågas1997, hur länderna har genomfört diskrimineringsförbudet i
sin lagstiftning.

En barn, särskilt måste diskuteras, de barnärgrupp som som
befinner sig illegalt i land. kan handlaDet barn i familjerett om som
fått avslag på sin ansökan uppehållstillstånd, olikaom men som av
anledningar håller sig kvar i landet, eller barn i familjer inte harsom
och heller inte har för avsikt söka uppehållstillstånd. Det kanatt
också gälla barn olovligt hitförda. Varkenär med ledning desom av
diskussioner fördes under utarbetandet konventionen ellersom av
utifrån FN-kommitténs uttolkning går det hävdaatt äratt staten
skyldig till barn inte haratt ävenatt vistas i landet,rätt attse som
eller vistas i landet tillfälligt, skall tillförsäkras alla de rättig-som
heter konventionen FN-kommittén förde vid granskningensom ger.

Norges första beträffande barn i "kyrko-rapport ettav resonemang
asyl". handladeDet till sjukvårdrätten och utbildning för barnom
i familjer fått sin ansökan uppehållstillstånd avslagen,som om men

istället för lämna landet hade tagit sin tillflykt till kyrkor.attsom
Kommittén uttalade i sina kommenterande slutsatser följande: "It
the view of the Committee that such services health andcare
education should be provided of principle accordingmatter toas a
the letter and spirit of articles and2 3 of the convention".

detNär gäller barn inte bosatta i landet harär FN-kommitténsom
fört följande Konventionen internationell också i denärresonemang:
meningen vederbörande myndigheteratt har för alla barnett ansvar

situation de har inflytande Detta gäller självfalletöver. med-vars
borgare, också andra barn har anledning i landet,men attsom vara
såsom statslösa barn hart.ex. uppehållstillstånd eller asylsökan-som
de bam. Barn inte borde i landet t.ex. bam fått sinsom ettvara som
asylansökan avslagen ändå i landet har också vissastannarmen
rättigheter. begränsningDen kan långsiktigtäraccepterassom
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förutsätterutbildningsgångarinriktade vårdinsatser eller attsom
behov bör däremotlängre tid. Alla akuta mötasbarnet stannar en

"bryggaförbör insatserhälsosidan.på Dessutom göras attt.ex.
tidenbör såUtbildningsinsatsersituation.tillöver" göras atten ny

Förskolemöjlig-förlorad for barnet.heltutbildningsmässigt inte går
rekommendera ocksåflyktingförläggningarpåheter är att av

regeringarnaviktigtverket detpsykosociala skäl. självaI är att
transit". Kommitténde för barndefinierar dettydligt taransvar
har allsståndpunkten inte någotintehar att stataccepterat ansvaren

harden här punktenStorbritanniens reservationför sådana bam.
else"Whokommittén harskarpt. Ettkritiserats använt ärargument

education ofwelfare andfor the health,responsibilityshould take
which couldThere otherchildren youthese governmentnot no

skallthemhand and ...". Vemstretch its tasupportout annars
utbildning inte nihälsa, välfärd och Detför dessa bams omansvar

hand och stödjakan sträcka sinregeringfinns ingen utsomannan
dem ....

. barn,konstatera det gäller dessasåledes kanVad ärnär attman
grundläggande behovför barnen får sinahar attettstaten ansvar

nedtrapp-det finnsändå kantillgodosedda, säga attatt enmanmen
landet illegalt.handlar barn vistas idetning näransvaret om somav

begreppetInnebörden4.2 av

diskriminering

tillmänniskor behandlas olika,Diskriminering betyder motsatsenatt
från alladiskriminering utgårlikabehandling. Förbudet män-mot

människor jämlika. be-grunden alla Iniskors lika värde, ärär att
miss-språkbruk någondiskriminering ligger i vanligt attgreppet

vilket kandiskriminering,talar ibland positivMan omgynnas.
diskriminering för tankarnaförefalla märkligt, eftersom själva ordet

diskrimi-talar förbud dettill något negativt. När är motman om
intenegativa bemärkelsen. vissa människor harnering i den Att

rättigheter människor grund vissa egenska-andra avsamma som
faktorer. slås fast i de olikaeller sociala eller andra Det somper

inte fårkonventionema har berörts människorär attsom ovan
grund egenskaper eller faktorerbehandlas olika sig yttreavvare

m.fl.hudfárg, kön, nationalitet, handikapp uppräkna-ras, ursprung,



70 Förbud diskriminering SOU 1997:116mot

eller inre åskådning eller får inte hellerde grunder tro. Barn
föräldrarnasbehandlas olika grund ställning, verksamhet ellerav

åskådning. Positiv diskriminering, eller särbehandling,snarare
används i betydelsen vissa elleratt personer personergrupper av
särbehandlas för uppnå jämställd ställning med andraatt en grupper

förbud knappasti samhället. Något sådan särbehandling kanmot
utläsas någon konventionema inom området för mänskligaav av
rättigheter, eftersom sådan särbehandling syftar tilltvärtom atten
säkerställa alla människor kan rättighetertillgodogöra sig deatt som
räknas i konventionen. kan givetvis gynnandeDäremot ettupp av en
redan gynnad innebära andra eftersätts sättatt ettgrupp som

diskriminering i ordets negativa bemärkelse.utgör
rättigheternaKommittén för de mänskliga har i sina allmänna

kommentarer generalförsamlingtill 1990 års till söktFN:srapport
klarlägga vad skall förstås med diskriminering. Enligt kommit-som

definition förståsténs med diskriminering varje distinktion, exklude-
ring, restriktion eller preferens grundas på sådana omständig-som
heter hudfärg, kön, språk, religion, politisk ellersom ras, annan
åsikt, nationellt eller socialt egendom, börd ellerursprung, annan

och har till syfte eller verkan omintetgöra ellerstatus attsom
försvåra genomförandet principen alla människor skall till-attav
erkännas, åtnjuta och alla fri- rättigheteroch på likvärdigautöva
villkor. likvärdiga villkor betyder inte identisk behandling.Men
Kommittén framhåller konventionen medborgerliga ochävenatt om
politiska rättigheter innehåller exempel olikartad behandling, t.ex.
artikel där dödsstraff avseende gravida kvinnor och männi-unga
skor under förbjuds,18 år och i artikel där det10, attanges unga
människor skall, de i fängsligt förvar, hållas åtskilda frånnär är

kan positiv diskrimineringDessutom "affirmative action"vuxna.
nödvändig för korrigera faktiska olikheter. Sammanfatt-attvara

ningsvis konstaterar kommittén inte all differentieringatt är
diskriminering och det avgörande de kriterier liggeräratt om som
till grund för differentieringen rimliga och objektiva ochär om

legitimtsyftet är
dimensionEn begreppet diskriminering skillnaderärannan av

mellan barn lever i olika delar landet, i städer ellersom av
landsbygden, i fattiga eller rika kommuner, kommuner med olika

Human Rights Committee enligt artikel 28 i 1966 års internationella konven-
tion medborgerliga och politiska rättigheterom
2Danelius 239fH, s.
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och i olika områden inom kommun.politisk inriktning även samma
diskrimineras.beroende de bor, de factokan FN-Barn var

uttryckt alltförkommittén har, berörts över attovan, en orosom
decentralisering kan få till följd barn inte fårlångtgående att samma

Barnkonventionenmöjligheter få sina rättigheter tillgodosedda.att
olikheter, slår fast alla barninte regionala utan att utanaccepterar

rättigheter stadgasåtskillnad något slag skall tillförsäkras de somav
konventionen.i

till de olika rättigheterna måste det kan"Rätten" sägasutan att-
till barnets situation. kandiskriminering ställas i relation Detvara -

inte diskriminerande barn vistassåledes sägas att ett somvara som
till utbildning eller sjukvård barnturist här inte har rättsamma som

finns det barn vistas här "ofrivilligt", ibor här. Däremot somsom
verkställighet avvisningsbeslut har vunnitavvaktan ett somav

framgått skyldig tilllaga kraft. harSom är staten att attovan, se
får sina grundläggande behov tillgodosedda. gällerdessa barn Det

formhälso- och sjukvård, skola och någon förskoleverksam-även av
FN:kommittén har uttryckt det, det finns ingenhet. För, som

barnetden i vilken vistas kan tillgodose barnetsän stat somannan
dessabehov i avseenden.

problemoch växande i alla västländer ökande främ-Ett ärstort
lingsfientlighet och rasism, medför barn de facto blirattsom
diskriminerade grund sitt eller föräldrarnaspå Det-av ursprung.

gäller den ökade segregationen mellan olikaävensamma grupper
människor, framförallt i storstadsregionema. innehållerHärav

konventionen i artikel 2.2 mycket stark skrivning, innebären som
skyldighet för vidta alla lämpliga åtgärder förstaterna att atten

säkerställa barnet skyddas diskriminering. innebärDetatt mot att
har skyldighet aktivt motverka alla sådana tendenser.staterna atten

Svenska förhållanden och4.3

våra överväganden

grundläggande fri-De och rättigheterna, till vilka förbud mot
diskriminering hör, fastslagna i regeringsformen RF. Därär
stadgas den offentliga makten skall med respekt för allaatt utövas
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet. fastslagetDet också domstolar, förvaltningsmyndig-är att
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heter och andra fullgör uppgifter inom den offentliga förvalt-som
ningen i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen och
iaktta saklighet och opartiskhet. Enligt särskilda bestämmelser sägs

lag eller föreskrift inte får innebära någon medborgareatt attannan
missgynnas därför han med hänsyn till hudfárg eller etnisktatt ras,

tillhör minoritet kap.2 15 §. heller får lagInte ellerursprung en
föreskrift innebära någon medborgare missgynnas på grundatt av
kön, föreskriften led i strävanden åstadkomma jäm-utgör attom
ställdhet mellan och kvinnor kap. Enligt2 16 §.män en annan
bestämmelse i regeringsformen vidare regler jämställerges som en
utlänning med svensk medborgare i antal hänseenden, bl.a.etten

nämnda bestämmelser ickediskriminering kap.2 22 §. Tillnyss om
de grundläggande fri- och rättigheterna enligt svensk grundlag hör
också till kostnadsfri grundutbildning för alla barnrätten som
omfattas skolplikten kap.2 21§. till religionsfrihet,Rättenav
yttrandefrihet och åsiktsfrihet säkerställs kap. och2 1 2 §§genom
i RF.

Europakonventionen gäller lag i Sverige efter inkorporeringsom
SFS 1994: 1219. Bestämmelserna i den konventionen gäller envar
och enligt 2 kap. får23 § RF lag eller föreskrift inte meddelasannan

står i strid med den konventionen.som
Brottsbalkens 16 kap. innehåller9 § bestämmelser sanktionerom

olaga diskriminering och 8 § kapitel riktar sigmot hetsmotsamma
folkgrupp. Liknande bestämmelser finns i tryckfrihetsför-mot

ordningens bestämmelser tryckfrihetsbrott.om
Bland uppräkningen i regeringsformen icke-diskrimine-av

ringsgrunder saknas handikapp. Som påpekats inledningsvis i detta
avsnitt Barnkonventionen unik i detär avseendet begreppetatt
handikapp inte tidigare finns infört icke-diskrimineringsgrundsom
i någon de övergripande konventionema inom området förav
mänskliga rättigheter. förarbetenaI till ratificeringen Bamkon-av
ventionen gjordes den bedömningen de allmänna principeratt som
kommer till uttryck i grundlagen väl täcker uppräkningen av
diskrimineringsgrunder i artikel 2 i Barnkonventionen. Vi menar
dock det bör regleringenövervägas huratt översyn för-en av av
budet diskriminering barn med handikapp bäst skallmot till-av
godoses i grundlagen eller svensk lagstiftining. sambandIannan
med sådan bör också huröversyn Barnkonventionensövervägasen
bamperspektiv skall komma till uttryck det gäller intenär rätten att
diskrimineras.
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diskri-olagaförbudinnehållerlagenviktigtLika motattsom
områdenolikasamhället, inomifaktiskthur detminering, är utser

Barnkonventionenavseendedettalandet.delar I ärolikaoch av
åtgärder förvidtaskyldighetharbestämd; attmycket attstaten en

diskrimineras.skalllandetinombarninget
materiellade olikagenomgångvid vårdet följandehar iVi av

icke-diskriminerings-beaktatBarnkonventionen,iartiklarna även
förslag tilloch dekunnat konstateraharbristerprincipen. De

sakavsnitt.respektiveunderåterfinnslägger,åtgärder som
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Genomförande5 av

Barnkonventionen

övergripandeinnebördArtikelns5.1 -

Artikel 4

lagstiftnings-,skall vidta alla lämpligaKonventionsstaterna
genomföra de rättigheterandra åtgärder föradministrativa och att

sociala ochjråga ekonomiska,erkänns denna konvention. Ii omsom
vidta sådana åt-skall konventionsstaternakulturella rättigheter

tillgängligautnyttjande till detgärder med sinayttersta resurserav
för internationellt samarbete.och, där behövs,så inom ramen

överenskommelse mellanBarnkonventionen bindandeär staternaen
förpliktigar vidta allaratificerat Artikelhar den. 4 staterna attsom

lämpliga åtgärder for genomföra konventionen. Det äratt genom
genomföra rättigheterna iartikel för4 attstaternas ansvarsom

ansvarig och harkonventionen läggs fast. Det ärär staten somsom
till konven-för tillkortakommanden i landet i förhållandeatt svara

förvaltningsstruktur därvidlag har ingen be-tionen. Landets inre
enligttill forpliktelsernatydelse. Det är att attstatens ansvar se

centralakonventionen fullföljs. detHur görs organ, genomgenom-
organisa-regionala eller lokala myndigheter eller privatagenom

genomforandeprocessentioner bestäms varje så längestatavw
läggerprinciper. Konventionenligger i linje med konventionens

genomförandet. fastställerockså vikt vid själva Den att staternastor
förtill särskild kommittémedjämna mellanrum skall rapportera en

rättigheter tillsatts för övervaka ochbarnets artikel 44, attsom
genomförande.granska konventionens Kommittén kan också eget

initiativ begära kompletterande upplysningar från staterna om
genomförandet konventionen. genomförandetEn viktig del iav av
konventionen också det skapas offentlig debatt barnsär att en om
rättigheter och barns situation. Därför finns stadgandeett attom
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skall till FN-kommittengörastaterna allmänt kändarapporterna i
sina respektive länder artikel 44.6.

Barnkonventionen inte i första hand förutbestämdär måttstocken
med minimikrav regeringama. börDen instru-ettsnarare ses som

för förändringar; den några väsentligament principer ochanger en
för diskussion vad kan för barnetsgörasprocess attom som ge

rättigheter så kraftigt genomslag möjligt. Därför ärsom genom-
förandet konventionen central betydelse. FN-kommittén harav av
också kommit lägga särskild vikt vid artikel ochatt Den de två
artiklar handlar information artiklarna 42 och 44.6 harsom om
placerats först i särskilt kapitel "general forett imple-measures-
mentation" allmänna åtgärder för genomförande i de riktlinjer-

kommittén har tillställt regeringarna och hur de börsom som anger
skriva sina Diskussionerna med regeringsrepresentantemarapporter.

börjar också alltid med frågorrapporterna genomförandetom om

artikelI kan4 särskiljas fyra huvudelement;
rättigheterna skall avspeglas i lagstiftningen,-
administrativa och andra lämpliga åtgärder skall vidtagas för att-
rättigheterna också skall genomföras i praktiken,

det gäller de ekonomiska,när sociala och kulturella rättigheterna-
skyldigaär "till detstaterna sinaatt tillgängligayttersta av

resurser" genomföra rättigheterna,
det finns också internationell dimension, bistånd ochen annat-
internationellt samarbete för främja genomförandetatt rättig-av
heterna.

5.2 vidta" alla lämpliga lagstiftnings-
åtgärder ..."

5.2.1 Bestämmelsens innebörd

Varje skyldigär tillstat Bamkonventionensatt rättigheterattse
införlivas med den nationella lagstiftningen. Konventionen intetar
ställning till hur det skall ske, överlämnar till vidtautan staterna att

Hammarberg 1996
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alla lämpliga"vidtalagstiftningsåtgärder. Uttrycketalla lämpliga
ställen i konven-fleraåterkommeråtgärder"lagstiftnings-

sådant skyddtillförsäkra barnetgällerartikel dei 3.2tionen; när att
välfärd, i artikel 19.1dessbehövs foromvårdnad näroch sådan som

psykiskt våldellerfysisktskydd alla formergällerdet mot m.m,av
utnyttjande ochekonomisktgäller skydddeti artikel 32.2 när mot
narkotikaanvändningskyddgällerartikel deti 33 när mot m.m.av

terminologin i andramed"lämpliga"Ordet överensstämmer
i dendärifrån. artikel 2Ioch hämtatjämförbara instrument är även

kulturellasociala ochekonomiska,konventioninternationella om
därtillallaapproriate means"uttrycket "by allanvändsrättigheter

medborgerli-konventioneninternationellamedel.ägnade Den om
uttrycket "neces-använder i artikel 2.2rättigheterpolitiskaochga

konven-artikel i dennaerforderliga åtgärder. Isteps" sammasary
constitutionalwith its"in accordanceockså uttrycketfinnstion

rättsligaenskildatill denhänvisningdvs.processes", statensen
system.

vilketställning tillFN-kommitténheller sätt staternaInte tar
denbehandlingenbestämmelser. Vidinförlivar konventionens av

följande:avseende "Tokommittén i dettauttaladesvenska rapporten
Convention, the Com-implementation of theeffectiveenhance the

incorporating theconsiderthe Statemittee that partysuggests
domestic law; " Kom-Convention directly intoof theprovisions

detuttrycket "incorporate",och för siganvänder i ärmittén men
uttrycket "incorporate"det engelskaobservera ärviktigt ettattatt

ordbokenEnligt"inkorporera".det svenskabegreppetvidare än
viktiga,arbetainförliva, Detinlemma,betyder "incorporate" etc.

grundläg-framförallt deochkonventionenenligt kommittén, är att
och tydligt åter-och klart12principerna i artiklarna 6gande

åberopasrättigheterna kanpraxis,nationella lagar ochspeglas i att
myndigheterna.tillämpasbestämmelsernadomstol ochi att av

prio-åtaganden börinternationellakommitténDessutom attanser
står ide tvånationellaframför denriteras när rättssystemenrätten

varandra.konflikt med
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Fullgörande5.2.2 internationella konventionerav

internationellEn överenskommelse innebär den avtalsslutandeatt
har lojalt fullgöra de åtaganden framgårstaten att överens-som av

kommelsen. Införlivande internationella konventioner sker påav
olika i olika beroende densätt rättsliga tradition.stater statens
Staten folkrättsligt förpliktigad tillär åtagandena fullföljsatt attse
nationellt. finns dock ingenDet allmän folkrättslig regel hur ettom
införlivande skall till. Ibland kan den internationella överenskom-
melsen innehålla bestämmelser hur konventionen fullfoljas,skallom

vanligen saknas sådana bestämmelser. Staterna har således fullmen
handlingsfrihet i fråga den teknik de vill använda för uppfyllaattom
åtagandena i konventionen.

denI juridiska doktrinen brukar tala två olika system närman om
det gäller införlivandet internationella konventionsförpliktelserav
i det nationella monistiska och dualistiskarättssystemet rätts--
system.

deI brukar hänföras till monistiska, gäller allmänstater som som
statsrättslig princip ingångna konventioner automatiskt blir delatt en

den interna, nationella internationellaDen konventionenrätten.av
skall således direkt tillämpas domstolar och andra myndigheterav
på nationellt stiftad lag. förhållandetsätt Detta i bl.a.ärsamma som

och flertaletUSA de europeiska de flestaI monistiskastaterna.av
också ratificerad internationellstater konvention ha före-anses en

träde framför nationellt stiftad lag.
I dualistisk till vilka räknas bl.a. de nordiska länderna,stat,en

Storbritannien och Tyskland, krävs särskild lagstiftning för att
konventionen skall gälla internrättsligt. Om ingen särskild lagstift-
ningsakt har vidtagits blir konventionen endast indirekt gällande

utfyllnad till nationella rättsregler. Vid konflikt mellansom en en
bestämmelse i konvention och den nationella lagstiftningen detären
lagen gäller. åliggerDet i sådana fall lagstiftaren i konventions-som

i enlighet med det internationella åtagandetstaten att, korrigera
lagen.

Enligt svensk rättspraxis internationell konventionär inteen
direkt tillämplig i svensk För konventionrätt. skall kunnaatt en
tillämpas internt i Sverige fordras internrättsliga föreskrifter. Detta
har slagits fast såväl Högsta domstolen Regeringsrätten ochav som
Arbetsdomstolen RÅAD 1972 NJA 1973 423, 1974 ref. 61,nr s.
NJA 1981 1205 och NJA 1984 903. Det innebär i den måns. atts.
åtaganden i internationell överenskommelse inte stämmer över-en
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kompletteras. Attändras ellerdennarättsordning måstemed vårens
lagstiftningensvenskamed deninförlivatsharkonvention inteen
svenskaför denbetydelsesaknar rätts-dendock inteinnebär att

utvecklats inomtolkningsprincip harallmäntillämpningen. En som
medförenliga våraförfattningarvårarättspraxis ärsvensk är att

fördragsvänligtolkas idärför skallochåtagandeninternationella
"svenskaprinciptolkningensfördragskonformas.k.anda, den -

gjordamedöverensstämmelsestå iförutsättasförfattningar skall
fördragsvänligidärför tolkasskallochåtagandeninternationella

anda".2
införlivaföranvändningtillmetoder kommitSverige har två attI

dels inkorpo-transformering,delssvenskmedkonventioner rätt,
rering.

konventionensvad månförst iundersökstransformeringVid
gällandenationella Omi denmotsvarighet rätten.bestämmelser har
tillräck-detkonventionen,medöverensstämmelse ärstå irätt anses

densigvisardet däremotfallet. Omså attligt konstatera ärattatt
konventionensmotsvarighet tillsaknarlagstiftningennationella

dessa,någonregler striderinnehållerbestämmelser eller mot avsom
behöverkonventionendelartransformeras deomarbetas somav

författningstext.till svensksvenskmedinförlivas rätt
bestämmel-föreskrivsdet i laginnebärInkorporering attatt

blir denmed dettaochskall gälla i Sverige. Ii konventionserna en
språk kon-enligt detdvs.konventionstexten,autentiska texten som

konventions-svensk lag. Ompå, gällandeavfattatsventionen har
svenskspråk brukarfrämmandeavfattatshar etttexten en

konventionstexten.sidanvidpublicerasöversättning av
med internkonventionsförpliktelserinförliva rättFrågan attom

författningspubliceringutredningenbl.a.behandlatshar m.m.omav
rättsvensköverenskommelser i Ut-Internationellabetänkandeti

utbildats ihadepraxisenligt denkonstateraderedningen att som
Inkorporeringtransformationsmetoden.användes vanligenSverige

dubbelbeskattningsavtalförekommit i frågahuvudsakligenhade om
Utredningen konstate-sociala förmåner.överenskommelseroch om

måsteförutsättningarframförallt tvåvidare detrade äratt som
ske.inkorporering skall kunna Det ärför attföreligga att enaen

RÅRÅ 19891988 ref. 79, NJA2 ref. 160 och19871984 903,Se bl.a. NJA s.s.
363 I-IIIoch NJA 1992188 och 512 l II,19911990 636, NJA131, NJA s.s.s.

657NJA 1994111och 532, NJA 1993513 samt s.s.s.
3 1974:100SOU
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konventionsbestämmelsen avfattad så enskilda individer ellerär att
andra rättssubjekt i de fördragsslutande direkt framstårstaterna som
bestämmelsens adressater. andra förutsättningenDen bestäm-är att
melsen fullständigtså och entydigt formulerad denär kom-att utan
pletterande föreskrifter kan tjäna för sina adressater.rättsnormsom

Under förarbetena till 1974 års regeringsform fråganvar om
införlivande konventioner mänskliga rättigheter tillav om uppe
behandling. sitt remissvarI Grundlagsberedningens förslagöver till

regeringsform anförde Svea Hovrätt kunde övervägaatt attny man
starkare skydd för grundrättigheterna införaett attge ettgenom

stadgande i grundlagen Europakonventionen angående skyddattom
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och

konventionerFN:s mänskliga rättigheter skulle tillämpasom na-
tionellt. Departementschefen anförde i propositionen det skulleatt

på praktiska och tekniska svårigheterstöta ytterligareatt ta ett steg
och införliva rättighetskonventionerna med svensk Han pekaderätt.
särskilt på den brist enhetlig juridisk terminologi oftasom
utmärker konventionstexterna. Härtill korn den teknik hadeatt som

vid konstruktionen konventionernaanvänts i hög grad skiljde sigav
från svensk lagstiftningsteknik. Enligt departementschefen lämpade
sig därför inte konventionerna för direkt tillämpning i enskildaen
tvister inför svenska domstolar myndigheteroch

1973 års fri- och rättighetsutredning, förslag låg till grundvars
för den "rättighetskatalog" återfinns i 2 kap. RF, diskuterade isom
sitt betänkande Medborgerliga fri- och rättigheter frågan låtaattom
de fri- och rättighetskonventioner Sverige har anslutit sig till slåsom
igenom i svensk grundlag antingen inkorporering ellergenom

delar konventionerna arbetades iatt svensk grundlag.genom av
Enligt utredningen det dock ingen framkomlig direktväg attvar
anknyta grundlagens rättighetskatalog till dessa konventioner. Man
anförde bl.a. konventionstexter svåröverskådliga och svårtill-att är
gängliga och de ofta bygger på terminologi varkenatt ären som
enhetlig eller anpassad till svensk lagstiftningsteknik. Vidare fram-
höll utredningen de undersökningar den hade låtit utföraatt som
visade konventionerna i åtskilliga hänseenden svårtolkadeatt var
och de därför inte lämpade för direkt tillämpningatt svenskavar av
domstolar och myndigheter. Regeringen och riksdagen anslöt sig till
Fri- och rättighetsutredningens frågoråsikt i dessa

4Prop 1973:90 195s.
5SOU 1975:75, 1975/761209 285, bet. KU 1975/76256prop. S
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konventioneneuropeiskainkorporerat denSverige har numera
de grundläg-ochmänskliga rättigheternaangående skyddet för de

Inkorpore-Europakonventionen.fortsättningenfriheterna igande
rättighetskommit-betänkande från Fri- ochföregicksringen ettav
utredningen,tillmed hänvisninganfördes,propositionentén. I som
gällande svenskadenkonventionenskäl för inkorporera attatt nu

Sverigedärför naturligti Detordningen ovanlig Europa. attvarvar
dessmarkeradedelsoch därigenomkonventioneninkorporeradenu

dels skapadeoch klargjorde dessbetydelse för svensk etträtt status,
vid vårakonventionentillämpaför direktuttryckligt underlag att

Vidare konstate-myndigheter.rättstillämpandedomstolar och andra
rättighets-fri- ochEuropakonventionensrades i propositionen att

ingår i EG-rätten.principerde allmännaskydd delär somaven
tolka deförbundit sigSverigeEES-avtalet hadeRedan attgenom

EG-rättavtaletbestämmelser i sättmotsvaras samma somsom av
Europakonventio-bl.a.dvs. i ljusetEG-domstolen tolkar dessa, av

befästasskulle ocksåinternrättsliga ställningKonventionensnen.
härvid olämpligtEU-medlemskap.vid svenskt Detytterligare ett var

de områdensärskild inomskulle fåEuropakonventionen statusatt en
medföraskulle vidareinkorporeringEG-rätt. Enmotsvaras avsom

rättigheter komkonventionens fri- ochrörandefler mål attatt
proposi-domstolar och myndigheter. lsvenskaslutbehandlas vid

kommitEuropakonventionen hadetionen anfördes därutöver attatt
internationellanormgivandede viktigasteutvecklas till ett av

områdemänskliga rättigheternasdeinstrumenten
bundetSverigeanfördes vidare s.34nämnda propositonI att var

område,rättigheternasde mänskligaandra konventioneräven av
politiska rättighetermedborgerliga ochkonvention1966 årst.ex. om

Härvid påpekadesrättigheter.konvention barnetsoch 1989 års om
EuropakonventionenhadeFri- och rättighetskommittén ansett attatt

mänskligakonventionernasådan särställning blandintog omen
behandlasbordeinkorporeringshänseenderättigheter den i ettatt

Europakonventionen harkonventioner.övrigasätt änannat en
utpräglattillämpning byggerdesssärställning att engenom

Vidaretalan enskilda.grund prövning i domstoljuridisk med av
bestämmelserpropositionen konventionensframhölls i att genom

verksamhet ocksåkontinuerliga praxisbildandekonventionsorganens
skiljdei viss utsträckninghade kommit preciseras sättatt ett som

omständigheterna hadekonventioner. nämndaden från andra De nu

" 1993:40 1993/941117SOU del B, prop.
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också medfört konventionen i de europeiska länderna kommitatt
få särställning i det allmänna rättsmedvetandet. dessaAv skälatt en

borde inkorporering endast Europakonventionen. Kon-en nu avse
stitutionsutskottet fråga.7gjorde ingen bedömning i dennaannan

Under hösten 1995 behandlade riksdagen frågan inkorpore-om
ring Barnkonventionen. Konstitutionsutskottet anförde i yttrandeav
till Socialutskottet bl.a. följande. Det saknas anledning gå ifrånatt
den utskottet tidigare intagna ståndpunkten konventionerattav om
mänskliga rättigheter i allmänhet inte kan lämpade för direktanses
tillämpning svenska domstolar och myndigheter. Vidare anfördeav
utskottet vad gällde Barnkonventionen saknades skälatt att attanse
den, såsom Europakonventionen, intar särställning i inkorpore-en
ringshänseende. Utifrån de synpunkter utskottet hade företrädaatt

det därför inte berett då förorda inkorporering Barnkon-attvar en av
ventionen. Utskottet ville däremot framhålla det väsentligäratt av
betydelse det sker fortlöpande kontroll svensk lagstift-att atten av

bestämmelserning och praxis med konventionensstämmer överens

Utländska5.2.3 jämförelser

fåFör bild hur Barnkonventionen har införlivats i andraatt en av
länders har vi skickat enkät till Sveriges ambassaderrättssystem en
i Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Norge, Portugal,
Storbritannien och Tyskland. frågorDe ställdes bl.a vilkensom var
rättslig ställning konventionen har i den nationella lagstiftningen,
hur konventionen har införlivats konventionen kan åbe-samt om

vid nationella domstolar och myndigheter. besvarandetFörropas av
enkäten har uppgifter inhämtats från vederbörande nationellt
ministerium.

Belgien: Delar Barnkonventionen har intagits belgiskai denav
lagstiftningen.

Dessutom konventionen direkt tillämplig i den nationellaär
rättsordningen och dess bestämmelser vid konflikt företrädeäger
framför den nationella lagstiftningen. Alltsedan dom den 27 majen
1971, går under benämningen Ski", har"Le domstolenHögstasom
i Belgien klart uttalat regler i konventionell internationellatt rätt

7Bet. 1993/94:KU24
Bet. l995/96:SoU4, KU2y
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ochVid lägreframför regler i den nationellaföreträdehar rätten.
direktavisat deni Belgien harrättsinstanserhögre man prov

exempelkonventionen.flera artiklar i Tvåtillämpningen ges:av
Barnkonventionenartiklarna och iTillämpningen 3 9 varav

decem-i Courtrai den 8för vid dom i tinsrättenföremål prövning en
belgiskahade "bortförts" sinaminderårig flickaber 1992. En av

Sedan fyra årfosterfamilj i Nederländerna.föräldrar från varen
nederländsk domare förefter beslutplacerad därflickan av en

Europarådskonventionen verk-Enligt bestämmelserna iungdom. om
vårdnad barn åter-avgöranden rörandeställighet samt omomav

barn, den belgiske domarenställande vård atttvungenvarav av
Likvälnederländske domarens beslut.och verkställa denerkänna

undersökning underbadvägrade han detta ochgöraatt om en ny
belgis-och i Barnkonventionen.åberopande artiklarna 3 9.3 Denav

faktumundersöka detdomaren ansåg måsteke attatt omman
det från sinafosterfamilj och därigenom skiljaanförtro barnet till en

faktiskahänsyn till denföräldrar, i barnets intresse när togvar man
konfronterats.situationen med vilken han hade

inspireratshade civildomstolen i Liége13 juni 1991Den av
den i kraft i Belgien.artikel i Barnkonventionen redan innan14 trätt

fått vårdnaden barnet efterfar ville förbjuda modern,En som om
vittnenderas dotter besökte Jehovasskilsmässa, att gemensamma

Domstolen det fel helt ändra den dåoch döptes. ansåg att attvar
från träffa andrasextonåriga flickans och hindra hennetro att

gick domstolen inte med påadepter denna religion. Däremot attav
låta modern döpa flickan ålder.före 18 års

Canada: Barnkonventionen har inte införlivats i kanadensisk lag.
Befintliga federala lagar ansågs tillräckliga för konventionenattvara

Konventionens villkor bedömdes medskulle kunna ratificeras. m.m.
vanligaste metoden införlivaandra ord redan uppfyllda. Den attvara

transformering.konventioner i kanadensisk lag är
medborgare åberopa konventionen infor kanaden-Enskilda kan inte

kan emellertid hänvisa tillsisk domstol. Kanadensiska domstolar
konventioner, Barnkonvention, de tolkar och tillämparnärsom
inhemsk lag.

Danmark: Barnkonventionen inte inkorporerad i dansk såsomrättär
lag. likhet med andra konventioner Danmark har tillträtt, kanI som
den i viss utsträckning åberopas rättskälla. Vid ratificeringensom av
konventionen, konstaterades dansk lag medstämmer överensatt
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åtagandena i konventionen, varför inga särskilda lagstiftningsåtgär-
der vidtogs. Liksom i Sverige har, konventioner inom området förav
mänskliga rättigheter, enbart Europakonventionen inkorporerats som
dansk lag.

Finland: Barnkonventionen har inkorporerats i den finska rättsord-
ningen lag och har ställning lag i Finland. Den återfinnsgenom som
i lagboken under signum CI 209. En ratificerad konvention intesom
har införlivats med den finska rättsordningen lag ellergenom
förordning binder Finland endast internationellt. sambandl med
ratificeringen Barnkonventionen uttalades i regeringens proposi-av
tion RP296/ 1990 följande: "Lagstiñningen i Finland välmotsvarar
de förpliktelser uppställs i konventionen. konventionenI ingårsom
dock många bestämmelser innebär central regleringsom en av
individens rättsliga ställning och enligt rådande uppfattning isom
Finland bör verkställas lag. Dessutom konventionentargenom en

frågor Ålandmed stöd självstyrelselagen för tillkom-upp som av
Ålands landstings lagstiftningsbehörighet. Därför bör flera be-mer

stämmelser i konventionen höra till området för lagstiftningenanses
på det i 33 § regeringsformen."sätt som anses

Riksdagens grundlagsutskott har beträffande Europakonventio-
uttalat domstolar och andra beslutandeatt myndigheter börnen

använda sig människorättsvänlig tolkning. Detta gällersynsättav en
också Barnkonventionen. Uppfyllandet Barnkonventionens be-av
stämmelser nationella lagar.tryggas Vid tolkningenseparatagenom

stadganden i nationell lag, bör domstolar och myndigheterav
använda sig människorättsvänlig barnrättsvänlig tolkning iav en
enlighet med vad riksdagensgrundlagsutskott har uttalat.

Frankrike: Frankrike tillämpar utpräglat monistiskt ochIett system.
med ratifikation får internationella traktater företräde framför
nationell lagstiftning. Inhemska domstolar skyldiga tillämpaär att
stadganden i internationella konventioner. Detta gäller också Barn-
konventionen. vissaI fall kan emellertid "icke-operativa" artiklar,
dvs artiklar generell karaktär, skapa problem vid domstolspröv-av
ning. franskEn domstol sig i sådana fall förhindrad dömaattanser
enligt konventionen.

Vid införlivande i fransk internationell konventionrätt av en
existerar två olika tillvägagångssätt, beroende på konventionens

Om konvention direktnatur. skapa rättigheter för enskilda,en anses
blir den automatisk applicerbar för enskilda iäven nationella
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däremot konventiondomstolar self-executing. Om en anses vara
uppgift vidtaåtagande sig till blir detriktar statensett staten, attsom

för konventionen i den nationellaåtgärder lyfta rätten.att
rättsläget för närvarandedet gäller BarnkonventionenNär är

kon-Till tillämpningssvårigheterna detoklart. del beror sätten
diskussion huruvidaformulerad. pågårventionen Detär en om

ellerför konventionsstaternakonventionen innebär åläggande ärett
individen. Konsekvensenför den enskildeskapare rättigheteraven

konventionen,vissa artiklar itvetydighet har blivitdenna attav
politiskaochreglerar de medborgerligabland dem deäven som

domstolarna.nationelladirekt tillämpbara i derättigheterna, inte är
Regeringsrätteni Conseil dEtatnyligen avdömt mål motsv.I ett

skyldigheter"skaparfastslagits artiklarna ochhar 12.1, 12.2 14.1att
åberopa demenskildamellan signatärstaterna inte rätt attmen ger

slagit fastTidigare har Conseil dEtatinför fransk domstol". att
kunde åberopas"self-executing" och därför inteartikel inte9 avvar

slagit fastdenna domstolenskild inför fransk domstol. harDäremot
motsvarigheten tilldirekt tillämplig. franskaartikel 16 Denäratt

gjorthar i mål 1993domstolen de CassationCourHögsta ettett--
tolkashänvisning till artikel kanuttalande, med ettsom som

fransktillämpning införunderkännande konventionens direktaav
därför lagstiftningFranska myndigheter förberederdomstol. somnu

tillgodose konventionskraven.skall
de handlarBarnkonventionens artiklar, framföralltjustAtt som

automatisktpolitiska rättigheter, inte harmedborgerliga ochom
effekt för enskilda domstolarna, månganågon i ytterstses av som

konventioner erkännerinkonsekvent, då andra internationella som
samtliga direkt tillämp-medborgerliga och politiska rättigheter är

bara i fransk rätt.

norskBarnkonventionen inte inkorporerad i NorgeNorge: rätt.är
dvs.Sverige och Danmark,har slags etträttssystem somsamma

utredning "Lovgiv-har genomförtsdualistiskt I Norgesystem. en
förslagmenneskerettigheter" NOU 1993:18,ning ärvars nuom

deför lagstiftning. Utredningen har gjort genomgångföremål en av
mänskliga rättigheter harolika konventionerna området som

med syfte och på vilket konven-ratificerats i Norge, sättatt se om
tionerna skall införlivas i norsk lag. Utredningens förslag utmynnar
i centrala konventionerna inom området för mänskliga rättig-deatt

den internationella konventionenheter, dvs. Europakonventionen,
medborgerliga och politiska rättigheter och den internationellaom
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konventionen ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skallom
inkorporeras i norsk lag. Vad gäller Barnkonventionen, har ut-
redningen uttalat den inte intar sådan särställning denatt atten
bör inkorporeras. utredningenI konstateras vidare Höyesterettatt
Rt fastslagit1984 1175 har norsk såvitt möjligt skallrättatts.
tolkas i samklang med Norges konventionsförpliktelser. I vilken
utsträckning detta förhållningssätt också förvaltningarpräglar och
andra rättstillämpare, föreligger inte tillräckligt material om
NOU 1993:18 77-78.s.

Portugal: Barnkonventionen har inkorporerats i det portugisiska
parlamentets godkännande och ratifikationrättssystemet genom av

presidenten. Domstolar och andra myndigheter följer internationella
konventioner på gäller för övrig lag.sättsamma som

Storbritannien: Barnkonventionen har inte formellnågon rättslig
ställning i den brittiska nationella lagstiftningen, eftersom den
varken inkorporerats eller transformerats till brittisk lag. Den redan
existerande Childrens Act tillgodose de förpliktelser kon-anses
ventionen för med sig. Detta också det generellt vanliga för-är
faringssättet i Storbritannien, dvs. söker existerandeman anpassa
lagstiftning till konventionsförpliktelse.en

Barnkonventionen har genomförts i första hand såvälattgenom
Hälsovårdsministeriet andra berörda ministerier har utfärdat ettsom
flertal vägledande föreskrifter hur konventionen skall tillämpas.om

dockDessa inte legalt bindande. Dessutom harär olikaman genom
kampanjer förmått kommunala myndigheter och sjukhus påt.ex. att
sin nivå "ratificera" konventionen. fulltDet möjligt för domstolarär
och andra myndigheter i sina utslag respektive beslut hänvisa tillatt
Barnkonventionen. harDetta dock, såvitt känner till påman
Hälsovårdsministeriet, inte förekommit ännu.

Tyskland: Folkrättsliga förpliktelser inte omedelbart interntanses
giltiga i Tyskland. förhärskandeDen metoden för överföring av
innehållet i internationella rättsliga åtaganden vanligen, såsom iär
Sverige, transformering. Vissa internationella instrument emeller-är
tid efter särskilda beslut i förbundsdagen tillämpliga lag isom
Tyskland, Europakonventionen de mänskliga rättigheterna.t ex om
Barnkonventionen inte omedelbart tillämpligär tysk lag.som

Barnkonventionen transformerad till tyskär på sårätt sätt, att
dess föreskrifter har förenliga med gällande intern lag.ansetts I
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tolk-Barnkonventionen gjordesratiñkationensamband med ettav
tysk internTyskland hävdadeningsuttalande, enligt vilket att

Barnkonventionen.överensstämmelse medlagstiftning stod i

och andraadministrativa5.3 "

åtgärder ..."

innebördBestämmelsens5.3. 1

återspeglaskonventionenkonstateraräcker emellertid inteDet attatt
också skyldiga vidtanationella lagstiftningen. Staternai den är att

åtgärderadministrativa och andra Att"alla lämpliga genom-
anförtssåledes mycket Sominnebärföra Barnkonventionen mer.

Barnkonventionen levande instrument,inledningsvis, ettär ett
i helabarns villkor i alla länderför gradvis förbättraverktyg att

genomföra rättigheter krävseffektivt barnetsvärlden. För att en
lagstiftning Andra åtgärderåtgärder,kombination är en.varavav

styrmedel, opinionsbildning ocheffektivakan åstadkommaattvara
förändringåtgärder för åstadkommaupplysning, och aktiva att av

rättigheter tillgodo-hindrar barn får sinade omständigheter attsom
skyldig vidtai konventionensedda. åtagandetGenom är attstaten

genomförs och kommerverkligensådana åtgärder rättigheternaatt
alla barn tillgodo.

poli-rättigheterna i BarnkonventionenGenomförandet är ettav
föroch regeringför landet. bara for riksdagtiskt Inte utanansvar

genomföra rättig-offentliga barnetsmyndigheter och Attalla organ.
faktor för hurvilja. avgörande Barn-heter handlar politisk Enom

landet och pågenomförs i alla delarkonventionens bestämmelser av
utvecklas. Statenkontrollsystemalla nivåer vilka ochär styr- som

för genomförandet Barn-aldrig frånhända sigkan ansvaret av
områdetill visstkonventionen hänvisa är ettatt ettatt t.ex.genom

uppfölj-styrinstrument ochmåste hakommunalt Statenansvar.
till-alla barn i landet verkligenningssystem säkerställer attsom

Barnkonventionen. Ochi enlighet medförsäkras sina rättigheter
Även för barnsträcker sig längre så. äränstatens somansvar

enligtprivata institutioner harOmhändertagna staten ett ansvar
Barnkonventionen.
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BarnkonventionenNär utformades diskuterades formuleringen
artikel ingående.4 det förstaI utkastet hette det "shall undertakeav

appropriate measures", vilket underhand utvecklades till "all app-
ropriate administrative and legislative measures". När UNICEF
kom i diskussionen 1988, påpekade sådan formuleringattman en

den formulering förekommersnävare i andraän världsom-var som
fattande instrument för mänskliga rättigheter; i den internationella
konventionen de mänskliga rättigheterna heter det i artikel 2om
"legislative other i den internationellameasures", konventionenor

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter "all appropriateom
including particularly the adoption of legislative measures"means,

och i konventionen avskaffande all slags diskrimineringom av av
kvinnor "all appropriate including legislation" artikel 3.measures,
Genom i Barnkonventionen tillföra orden "och andra" riskeradeatt

inte försvaga de rättigheter fanns i andra konven-att ävenman som
tioner. Förslaget från UNICEF accepterades arbetsgruppen ochav
ordalydelsen följde sedan med i de fortsatta diskussionerna om
formuleringen artikeln.av

Vid vår genomgång FN-kommitténs kommenterande slut-av
har vi kunnat konstatera vissa kommitténsatser att teman, som

lägger vikt vid, återkommer. Vissa förslag och rekommendationer
förekommer ordagrant i samtliganästan viktenrapporter, t.ex. ettav

samarbete med frivilligorganisationernära och böratt staterna
publicera och diskutera både sin till FN-kommittén ochrapportegen
kommitténs kommentarer i den allmänna debatten hur arbetetom
med barn kan förbättras. Rapporterna led iettses som en process.
Därför det nödvändigt innehålletär sprids och blir känt för såatt
många möjligt i samhället. Vissa länder får beröm för sinasom
informationsinsatser, Frankrike regering har tagitt.ex. vars upp

till diskussion i parlamentet. Franska myndigheter fårrapporterna
också beröm för på årsdagen konventionens antagandeatt av
anordna allmänna i samarbete frivilligorganisationer.medmöten

Lagar återspeglar konventionen eller konventionens be-attsom
stämmelser inlemmas i olika principdokument inte tillräckligt.är
Kommittén granskar i lika hög grad hur konventionens bestämmel-

faktiskt efterlevs i landets alla hörn. Vad gäller ländernasser
till FN-kommittén fick flera länder, däriblandrapporter Tyskland,

beröm för ha beskrivit det juridiska på föredömligtatt systemet ett
Däremot fick Tysklandsätt. kritik för inte innehöllatt rapporten

tillräcklig information det faktiska genomförandet konven-om av
tionens bestämmelser. I detta sammanhang lägger kommittén
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särskild vikt vid åtgärder för de ställda i samhället. Försämst att
försäkra sig Barnkonventionens ekonomiska, sociala och kul-attom

rättigheter förverkligas, fleraturella skriver kommittén i kom-av
det nödvändigt till demed åtgärder riktasärattmentarerna mestsom

sårbara barnen och ungdomarna. flera kommitténs kommentarerI av
uttrycks för det ökande antalet barn lever i utsattaen oro som
situationer. också det i flera länder har skettKommittén noterar att
försämringar för granskar särskilt vilka åtgärder ländernabarn. Man
har vidtagit för förhindra sociala och ekonomiska skillnaderatt att

flera vidkommande föreslår kommittén detökar. ländersFör att
utvecklas särskilda för barn,utsatta t.ex.program grupper av van-
vårdade barn, barn har för våld eller sexuella övergrepp,utsattssom

familjekonflikterbarn i för och barn i rättssystemet.centrum
FN-kommittén uttrycker i samtliga granskadetio av oss rappor-
sin för länderna inte har tillräckligt effektiva rutiner forter, attoro
övervaka hur Barnkonventionen efterlevs. föreslårManatt att

länderna försina metoder uppföljningöver styrsystem samtser av
barns situation. flera efterlyser kommittén bättre ochI rapporter mer
överskådliga uppgifterstatistiska hur barns situation utvecklas.om

barnfrågorna samordnas inom förvaltningen i allaHur tas upp
FN-kommitténs kommenterande slutsatser. föreslårKommittén att
länderna utvecklar effektiv samordning i frågor barn,rörmer som
dels mellan olika departement och myndigheter nationell nivå,
dels mellan nationelladen och lokala nivån. detta sammanhangI
fick Danmark beröm för ha inrättat barnutskott Regeringensatt ett
Børneudvalg, består samtliga ministrar något sättsom av som
har barnfrågor sitt bord. tjänstemannanivå finnsPå tvär-ett
ministeriellt barnutskott, bestående höga tjänstemän inom de 15av
departement handlägger olika barnfrågor.som

Kommittén har vidare uttryckt det önskvärt allaäratt att personer
skall fatta beslut barn, såsom domare och andra jurister,som om

lärare och socialarbetare utbildas Barnkonventionens anda ochom
innebörd.

sina kommenterandeI slutsatser den svenskaöver rapporten
kommitténuttalade bl.a.

Med avseende generella tillämpningsåtgärder rekom-
menderar Kommittén inrättandet övervakningsmeka-att av en
nism liksom indikatorer för fram-övervägsnoggrant mätaatt

i tillämpningen lagstiftnings- och andra åtgärder förstegen av
skydda barnets rättigheter. Kommittén understrykeratt att

tillämpningen konventionen bör ske i samarbete mednäraav
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lokala myndigheter i syfte arbetssättatt garantera ett ärsom
effektivt och med konventionens bestämmel-överensstämmer

och allmänna principer. det sammanhanget börI regering-ser
tillse kommunala budgetnedskärningar genomförs medatten

tillbörlig respekt för barnets bästa, i synnerhet såvitt avser
barn från de förstärkaFör konven-utsattamest attgrupperna.
tionens tillämpning i praktiken föreslår kommitten denatt
fördragsslutande samordning medöverväger närmarestaten
frivilligorganisationerna policy-nivå, direkt införlivaatt
konventionens bestämmelser i nationell lagstiftning och att
ytterligare stärka det internationella samarbetet och biståndet,
i synnerhet förmåntill för handikappa-såsomutsatta grupper
de barn och barn i behov särskilt stöd.av

BarnkonventionensFör anda och principer skall få ordentligtatt
genomslag i beslutsfattandet utbildning grundläggande. Allaär
beslutsfattare något kommer i kontakt med frågorsättsom som
regleras i Barnkonventionen måste ha utbildning i och kunskaper om
Barnkonventionen. gällerDet såväl politiker lärare, socialar-som
betare, stadsplanerare, jurister, poliser, åklagare, domare, sjuk-
vårdspersonal, barnomsorgspersonal, invandrarverkets personal,
psykologer, kuratorer -ja i alla yrkesgrupper inom denstort sett
offentliga sfären. Syftet med sådan utbildning skall skapaatten vara
förståelse för och insikt i själva idén med Barnkonventionen. Det
räcker inte med "lära sig" konventionen, känna till vilkaatt att
rättigheter finns i den. Konventionen tidigare harär, sagts,som som

rättighetskatalog. självaDet andan i och innebördenän ärmer en av
konventionen viktig förstå och till sig. Styrkanär iatt tasom
Barnkonventionen den står för respekt för barn och denär att atten
för barnperspektiv skall all verksamhet ochett som genomsyra
alla beslut bam. inteOm förstår andan och innebördenrörsom man

Barnkonventionen riskerar inte heller fatta beslutattav man som
istår överensstämmelse med dess anda.

FN-kommittén har också framhållits kommit attsom ovan- -
lägga vikt vid utbildning. alla de kommenterandeI slutsatserstor

vi har gått igenom, har frågan kommit och i de allmännasom upp
riktlinjer kommittén har utarbetat för rapportomgångnästasom
läggs vikt vid utbildningsfrågorna.stor
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Svenska förhållanden5.3.2

flesta frågorDe rättigheterna i Barnkonventionen liggerrörsom
inom områden sköts kommuner eller landsting. handlarDetsom av

skola, barnomsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kultur ochom
fritid. Sverige den kommunala självstyrelsen bärande principI är en

regleras dels i grundlagen RF kap.7 dels i kommunallagen1 §,som
1991:900. Enligt kap kommunallagen beslutar kommunerna2 l §
själva sådana angelägenheter allmänt intresse harärom som av som
anknytning till kommunens område och dess medlemmar och som
inte skall handhas enbart kommun eller någonstaten,av annan

styrmedel främstStatens generell lagstiftning och för-ärannan.
delning statsbidrag. Kommunalpolitiken därför sannoliktärav
viktigare för barn i vårt land vad sker på riksnivå. iDetän ärsom

utsträckning kommunerna själva beslutar hur de för-stor som om
Ävendelar och lägger olika verksamheter. mångaresurser upp om

lagreglerade,dessa frågor så det kommunernaär är ärav som
ansvariga för faktiskaden verksamheten. Skolan regleras i skol-
lagen, barnomsorgen i socialtjänstlagen, för särskiltansvaret utsatta
barn i socialtjänstlagen detMen arbetet den kommunalaäretc.

blir avgörande förnivån Barnkonventionens krav ochsom om
principer skall slå igenom i verkligheten. Staten kan tillsynutöva

verksamheten och det också centrala myndigheteröver gör genom
Skolverket, Socialstyrelsen m.fl. Eftersom det regeringenärsom

fördragsslutande i förhållande till Barnkonventionen,är ärpartsom
det också regeringen ansvarig för Barnkonventionen följsär attsom
i hela landet. Därför kan ställa krav regeringen verkligenattman
använder sig de medel regeringen förfogar skaffaroch sigöverav
de instrument saknas. Regering och riksdag har möjlighet attsom

lagstiftning formulera erforderliga krav på den kommunalagenom
verksamheten gällervad barnets rättigheter. Exempel detta är
skollagen, hälso- och sjukvårdslagen s.k.och den barnomsorgslagen
13-18 socialtjänstlagen.

Barnombudsmannen har i sin "På spaning efter bamkon-rapport
ventionen kommunstudie" redovisat undersökning1995en en-

kunskapen Barnkonventionen inom landets kommuner. Avom om
landets 288 kommuner svarade 273. mindre tiondelI än en av
kommunerna hade Barnkonventionen7 % behandlats i fullmäkti-

då oftaoch med anledning motion från någon ledamot.ge, av en
Endast kommuner47 % hade något informerat17 politiker,sätt
tjänstemän och berörd personal inom den kommunala verksamheten
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innehållet i konventionen. 228 kommuner svarade84 %om
frågan det behövs fler insatser för förbättra arbetet medattom
Barnkonventionen. informations-Många kommuner efterlyste mer
material, förslag föreläsare, hjälp studiedagarmed ordnaatt

kommuner policydoku-106 38 % de har antagitattm.m. uppgav
för barn- och ungdomsfrågor. flertalet visade sigDetment stora

dock beröra bara vissa nämnder. framgick undersökningenDet av
kommuner i färd revidera sina barn- ochmånga medäratt att

ungdomsprogram och då utgår från Barnkonventionen.
Barnombudsmannens gjordes under vårenundersökning 1995,

fem âr efter Sverige hade ratificerat Barnkonventionen.nästan att
inte bild framkommer. FramföralltDet någon ljus detär som synes

saknas kunskap vad Barnkonventionen och vad den för.stårärom
uppföljningSom har Barnombudsmannen och Socialdeparte-en

gjort enkätstudie under Resultatet studien1997. ärmentet en ny av
så länge preliminär, sammanfattningsvis visarännu attmen svaren

kommunernas arbete med genomföra Barnkonventionen har ökatatt
de sista två åren. detta saknas fortfarandeTrots insatser i flertalet
kommuner. dockSvaren pekar fortsatt högt intresse förett mer
information och kunskapsutbyte hur Barnkonventionen kanom
tillämpas.

Utbildning Barnkonventionenom

Vi har grund den begränsade tid stått till vårt förfogande,av som
inte haft möjlighet någon grundligare kartläggning hurgöraatt av
det inom olika utbildningar. följerNedan dock redogörelseutser en
för situationen inom några de centrala yrkena.av mer

Socionomer
Socialstyrelsen fick 1991 regeringens uppdrag utarbetaatt ett
åtgärdsprogram för höja kompetensen och utveckla bampers-att ett
pektiv i arbetet med barn, fokus-projektet.iBarn Uppdragetutsatta

1995.9redovisades i oktober Enligt slutrapporten från projektet är
barnkompetensen allmänt låg bland berörd personal. sinIsett
granskning socialsekreterarnas handläggning enskilda ärendenav av
fann Socialstyrelsen socialsekreterarna saknade tillräckligaatt
kunskaper barns behov och utveckling, socialsekreterarnaattom

9SoS-rapport 1996:19
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sällan för samtal med de berörda barnen, föräldrarnasatt omsorgs-
förmåga inte dokumenteras och bedömningar och motiveringaratt
till beslut i utsträckning saknas. Socionomutbildningenstor är en
generalistutbildning inte alltid elementära kunskapersom ens ger om
barn, konstaterade styrelsen. Förutom grundläggande introduk-en
tion i arbetet med barn/barnfamiljer, behövs kvalificeradutsatta mer
fortbildning för dem vill bli detta område. Vidareexpertersom
behövs, enligt Socialstyrelsen, kontinuerlig kompetensutvecklingen
på så personalen möjlighetsätt hålla sig jouratt å medattges
forskning och utveckling inom området barn far illa.som

Barn i fokus-projektet har bl.a. ekonomiskt stöd till för-27gett
söksprojekt, två s.k. satellitkonferenser, finansieratarrangerat 20-
poängskurser vid socialhögskolorna i Stockholm, Lund och Umeå,
gjort kartläggningar och utredningar samt presenterat rapporter.
Projektets satsning utbildning har resulterat i fristående 10-att en
poängskurs vid Socialhögskolan i Stockholm har permanentats samt

masterskurser l0 socialt barnatt poäng och barnsutsattaom om om
rättsliga ställning har inrättats vid Institutionen för socialt arbete i

ÖrebroUmeå. Högskolan i anordnar 20-poängskurser socialtom
arbete med barn för akademiker med erfarenhet arbete med barn.av
Även vid vårdhögskolan i Vänersborg kan yrkesverksamma fort-
bilda sig inom området barn. Socialstyrelsen emellertidutsatta anser
i slutrapporten tillgången till kvalificerad vidareutbildning inomatt
området barn, dessa satsningar, kommerutsatta trots attnya vara
begränsad detta inte acceptabelt.samt äratt

Svenska kommunförbundet har under år anordnat ut-senare
bildningar för socialsekreterare i processföring i LVU-mål, under
medverkan domare och advokater.av

Lärare
Regeringen tillsatte i april i år parlamentarisk kommitté meden
uppgift lämna förslag till förnyelse lärarutbildningen.att av
Utredningen skall utgångspunkt för sitt arbete ha de förändring-som

inom förskola, skolayuxenutbildning, högskola och samhället iar
övrigt har skett. I uppdraget ingår också lämna förslagattsom
rörande lärarnas fortbildning, vidareutbildning och lärarutbildning-

forskningsanknytning. direktivenI till utredningen påpekasens att
Barnkonventionen grundläggande dokumentär för allaett som

l Dir. 1997:54
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skola och lärare uppmärk-och det viktigtarbetar med barn äratt att
innehållet i denna.sammar

"Överenskommet", mål-utarbetat skriftSkolverket har etten
internationella grunddokumentbehandlar de fyradokument som

verka för i alla utbildningssam-Sverige har förbundit sig attsom
Avsikten skriftendäribland Barnkonventionen.manhang, attvar

och förordet till måldoku-till alla lärare rektorer. Iskulle delas ut
det underlag försyftet med är utgöraatt ettmentet attanges

kanmed lokala arbetsplaner och det ocksåskolornas arbete att
studiemedel i undervisningen.användas som

finnsförskollärare och fritidspedagoger Barnkon-det gällerNär
den hanteras docki allmänhet med i utbildningen.ventionen Hur är

"enskilda högskolan. Svenska OMEPmycket olika beroende den
kursplaner vid de olika lärarutbildning-har gjort genomgång aven

svepandedärvid konstaterat det oftast vidoch över-att stannararna
mänskliga rättigheter.gripande termer om

Personal rättsväsendetinom
Domstolsverket enligt uppgift, regelmässigt Barnkon-tar, uppegen

för gäller frågorventionen i utbildningen domare detnär rörsom
och ungdomar i domstolarna. handlar seminarierbarn Det om om

vårdnadsmål, Straffrätt, påföljdsfrågor, barn och ungdomarLVU,
familjevåld, och ungdo-vittnen, sexuella barnövergrepp motsom

regionala utbildningdagarpraxisdiskussioner ochetc. samt ommar
såväl Barnkonventionen Barnombudsmannens verksamhet. Vidsom
dessa utbildningar anlitas olika såsom psykiater, social-experter
sekreterare, socialkonsulenter, personal från Barnombudsmannen,
utredningssekreterare m.fl. Utbildningarna vänder sig till domare vid
såväl allmän förvaltningsdomstol vid allmän domstol samtsom
advokater. anslutning till Socialstyrelsens i"BarnetI rätts-rapport

arrangerade Domstolsverket medl995:21processen" gemensamt
konferenser olika i landet. Konferenser-Socialstyrelsen nio orter

personal inom socialtjänsten.riktade sig till såväl domare somna
Även frågorfår undervisning i de särskilda kommeråklagare som

involverade, sexualbrott barn.då barn är mott.ex.upp
andra inom rättsväsendet, har frågandet gäller yrkesgrupperNär

för anledning motionervarit föremål behandling i riksdagen med av
utbildning poliser och jurister bl.a. Barnkonventionen.om av om

" Organisation education frivilligorganisationMondiale Préscolaire,pour en
ingår i Nätverket för Barnkonventionensom
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ustitieutskottetJ konstaterade denna fråga ingår i den grundläg-att
gande polisutbildningen, Polishögskolan erbjuder vidareutbild-att
ningar olika slag polisen regional och lokal nivåsamt attav
anordnar diverse utbildningsaktiviteter inom olika områden för
personalen. Utskottet anförde det allmänt i första hand måsteatt rent
ankomma depå myndigheter verksamma områdetärm.m. som

ställning till vilka utbildningsinsatser för personalen böratt ta som
prioriteras. Beträffande utbildning Barnkonventionen uttaladeom
justitieutskottet konventionen självklart skall sin prägelsättaatt
allt arbete barn, inte minst inom rättsväsendet, detta,rör attsom men

det gällde i första hand innebär regelsystemetnär rättssystemet, att
skall uppfylla konventionens krav. Enligt utskottets mening fanns
det ingen anledning för riksdagen något initiativ i frågan,att ta

avstyrktes.varför motionerna
Vid de kontakter har haft med Polishögskolan i i årsom mars

framkom ingen utbildning Barnkonventionen sker i grund-att om
utbildningen. När det gäller vidareutbildning i frågor handlarsom

sexuella barn, delas Barnkonventionenövergrepp mot ut,om men
någon genomgång konventionen inte. Svenska FN-förbundetgörsav
har uppgivit de har varit i kontakt med Polishögskolan ifrågaatt om
undervisning Barnkonventionen. Skolan uttalade intresse,om men
hade för tillfället inte genomföra någon sådan utbildning.attpengar

"Övervakningsorgan"

finnsI Sverige sedan den julil 1993 barnombudsman etten som
stöd för barnets rättigheter. Barnombudsmannen friståendeär en
myndighet underställd regeringen. Barnombudsmannen har till
uppgift bevaka frågor angår barns och ungdomars rättigheteratt som
och intressen. Hennes uppdrag frånutgår Barnkonventionen och hon
skall särskilt uppmärksamma lagar och andra författningaratt samt
deras tillämpning med Sveriges åtaganden enligt Barn-stämmer
konventionen. skall inomHon sitt verksamhetsområde initiativta
till åtgärder syftar till hävda barns och ungdomars rättigheterattsom
och intressen företräda och stödja barn och ungdomar i densamt
allmänna debatten. skall vidareHon hos regeringen föreslå de
författningsändringar eller andra åtgärder behövs för barnsattsom
och ungdomars tillgodosesrättigheter skall och initativ tillta

z Bet. l994/95zJuUl4
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förebyggande insatsersamhälletsutvecklingsamordning och av
Barnombudsmannen skallsäkerhet.ochområdet barnsinom ungas

barn ochfrågoruppmärksamhetsärskild rör utsattaägna som
informeraockså i uppdragharBarnombudsmannenungdomar. att

med barn ochkontakterupprätthållaBarnkonventionen,om
m.fl.och myndigheterorganisationeroch ideellaungdomar samt att

ungdom.barn ochutvecklingsarbete berörochforsknings-följa som
myndigheter ochandratillsynskall hon inteDäremot över tautöva

enskilda.behandling Dennamyndigheternasärenden kring avupp
harombudsmän JO,Riksdagensinnehas bl.a.funktion somav

skallBarnombudsmannenbarnfrågor.också imöjlighet att agera
regeringen.tillapril lämnadenvarje år l rapportsenast en

rad förslaglagti sina årligaBarnombudsmannen har rapporter en
både statlig ochgenomförandeBarnkonventionensvad gäller

centraltbehovetexempel kannivå.kommunal Som nämnas ettav
beskriverbudgetpropositionensamband medimåldokument som

ungdomspolitikenbarn- ochsamladeregeringens samt ensyn
Vidare hargenomförande.Barnkonventionensfornationell strategi

utredningarstatligadirektiv tillställt kravBarnombudsmannen
särskilda barn-ioch kommunernaBarnkonventionenbeakta attatt

skyldiga redovisa hurblirhandlingsplaneroch ungdomspolitiska att
uppfyllas denkanoch intentionerBarnkonventionens krav

kommunala nivån.
genomförts i vissaharbarnombudsmänmed kommunalaFörsök

kommunalinrättades redan 1986Lundkommuner i Sverige. 1 en
funktionfriståendeingenbarnombud.tjänst Det utanvarsom

rörde sigdetsocialförvaltningen,undertjänsten sorterade än-men
hartjänstenför barnfrågor.samordningsfunktion Dendock om en

föreningtillUppsala anslagdragits in.dock nyligen somenger
kris- ochmedbl.a.barnombudsarbete,självständigt bedriver en

Stock-stadsdelsnämnderna ide nyinrättadekontakttelefon. I en av
vända sig medkunnadit barn skallfinns barnombud,holm ett

finns någradem.kring det berör Detoch frågorsynpunkter som
få.exempel, deytterligare ärmen

första handsocialförsäkringsministern iregeringen harInom
förordnandeuttryckligtfor Barnkonventionen, någotäven omansvar

allmännadesker samordninginte har givits. Därutöver genom
Socialde-Barnfrågorna inomberedning.reglerna om gemensam

3 medförordningen 1993:710Barnombudsman och1993:335Lagen om
instruktion för Banombudsmannen
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och familje-handläggs inom enheten för Individ-partementet
för allmännadär handläggarna särskilt ansvarigäromsorg, en av
barnfamiljerstöd tillbamfrâgor och Barnkonventionen. Frågor om

förinom för socialförsäkringsfrågor. dehandläggs enheten Ansvaret
Barnkonventionen liggerinternationella aspekterna arbetet medav

mänskliga rättigheter inomenheten för Folkrätt och FMRpå
deluppgift.Utrikesdepartementet, där handläggare har detta somen

inrättades decemberBam-och ungdomsdelegationen, den 22som
samordnande ochhade i sitt ursprungliga uppdrag1982, att ettvara

regeringskansliet för barn- och ungdomsfrågor.rådgivande iorgan
gällande direktiv, beslutades den december 1994,Enligt 22nu som

delegationen uppdrag regeringens rådgivandehar till att vara organ
i och ungdomsfrågor, bistå regeringen med idéer ochbarn- att
förslag kan ligga till grund för vidareutveckling barn-som av
respektive ungdomspolitiken stimulera debatt i aktuellatillsamt att

ungdomar.samhällsfrågor barn och Delegationenrör sorterarsom
Inrikesdepartementetunder och ordförande i delegationen är stats-

rådet Leif Blomberg integrations- och ungdomsminister, vice
ordförande statsråden Maj-Inger Klingvall socialförsäkrings-är
minister och Ylva Johansson skolminister. Delegationen består
för övrigt forskare och med olika kompetens i barn- ochav personer
ungdomsfrågor. Enligt delegationens arbetsplan för den1997 är
grundläggande formen för delegationens arbete gemensamma sam-
manträden med Därutöver arbetar delegationen utåtriktat iteman.
olika former, med konferenser och hearings, studie-t.ex. görsamt
besök.

Frivilligorganisationerna

Frivilligorganisationema har idag och har historiskt haftäven storen
betydelse för genomförandet barnets rättigheter. gäller bådeDettaav

det internationellapå och det nationella planet. arbetet medI
framtagandet Deklarationen barnets rättigheter deltog1959av om
International forUnion Child Welfare, organisation före-en som
trädde olika bamrättsorganisationer. Under utarbetandet Barnkon-av
ventionen bildade Internationella Rädda tillsammans medBarnen
Defence for Children International och International Catholic Child
Bureau med 20-tal frivilligorganisationer för följaett atten grupp

Dir. 1994:156
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den arbetsgrupp hade tillsatts för utforma konventionFN:sattsom
barnets rättigheter. frivilligorganisationerDenna med ladeom grupp

från och framåt skriftliga förslag1983 och alternativ till regering-
textforslag och lyckades påverka konventionsarbetet på ettarnas

unikt vilket förebildskapade for liknande arbete inom FN.sätt, en
Frivilligorgansationerna har sedan fått plats i ochen processen

i själva konventionstexten. artikel 45I FN-nämns även attanges
kankommittén bjuda "kompetenta och organisationer" iorgan

syfte komma med expertråd angående genomförandet kon-att av
ventionen områden faller inom for deras respektivesom ramen
verksamhetsområden. Kommittén har i praktiken gett stort utrymme
åt de frivilliga organisationerna; deras information välkomnas och

diskussionernapåverkar i avsevärd grad. Precis UNICEF, ILOsom
och de andra de blivitFN-organen har viktiga partner.

Sverige bildades hösten svensk BarnkonventionsgruppI 1985 en
med for Rädda Röda SvenskaBRIS, Barnen, Korset,representanter
Ekumeniska nämnden, Svenska OMEP och Sveriges Kristna Ung-
domsråd. adjungeradesSvenska till Barnkon-Amnesty gruppen.
ventionsgruppens uppgifter blev samordna organisationernasatt
information arbetet med Barnkonventionen och bevakaattom
regeringens arbete med Barnkonventionen stå i kontakt medsamt att
den internationella frivilligorganisationer i Geneve.gruppen av
Barnkonventionsgruppen anslöt 35-tal frivilligorganisationer tillett
sig, har barnkonventionsgruppen och arbetarersattsom senare som
for barns och ungdomars bästa i Sverige. kallarDenna siggrupp

forNätverket Barnkonventionen. syfteNätverkets spridaär att
information Barnkonventionen och bevaka dess tillämpning iom
Sverige. Verksamheten bedrivs sedan främst årliga1993 genom
utfrågningar med regeringsrepresentanter. Vid dessa frivilligor-ges
ganisationerna frågamöjlighet regeringen hur Sverige tillämparatt
Barnkonventionen. nätverkets arbetsutskott,I denmotsvararsom
tidigare Barnkonventionsgruppen, Riksförbundetingår BRIS, Hem
och Skola, Rädda Röda ungdomsförbund, Fräls-Barnen, Korsets

ungdomsförbund,ningsarméns Svenska Scoutförbundet, Svenska
rörelsehindrade barn och ungdomarOMEP, Unga RBU:are och

Örnar.Unga
Frivilligorganisationerna i Sverige har skiftande karaktär och

storlek och därigenom också olika roller spela. fri-Styrkan hosatt
villigorganisationerna den kunskap de besitter och de kontaktnätär
de har inom de flesta områden i samhället, såväl geografiskt som

finnskompetensmässigt. spektrum olika organisationerDet ett av
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och uppgifter; Räddamed funktioner Barnenolika är storsom en
med inriktningbarnrättsorganisation, Röda påoch allmän Korset

flyktingfrågor, och Skolahumanitära frågor och Hem ärsom en
såsom Svenskaföräldraorganisation, olika yrkesorganisationer Barn

Barnsjukskö-för Sverigesläkarföreningen och Riksföreningen
flyktingfrågor,medtlyktingsrådet sysslarterskor, Svenska som

organisationer ochhandikapporganisationer, kyrkligascoutförbund,
medlemmarför dem de bestårflera. Gemensamtmånga är att av

inomrättigheterför förverkligandet barnetengageradeär avsom
områden.sina respektive

tillgängligasinatill det5.4 " yttersta av

"resurser

innebördBestämmelsens5.4.1

artikel handlar de ytterligare åtgärdermeningen iDen andra 4 om
traditionelltgenomförandet de rättigheterkrävs för somavsom

kulturella rättigheter. Bak-brukar kallas ekonomiska, sociala och
förts inomtill de diskussioner tidigaregrunden uppdelningen är som

förklaringen mänskliga rättigheter från 1948allmännaFN. Den om
medborgerliga rättigheter ekono-innehöll såväl och politiska som

dessa rättigheter skullemiska, sociala och kulturella rättigheter. När
resultatet konventioner; årskodiñeras i konvention blev två 1966en

sociala och kultutrellainternationella konvention ekonomiska,om
medborgerli-och internationella konventionrättigheter 1966 års om

den sistnämnda konven-politiska rättigheter. Rättigheterna iochga
ekonomiska,och alla överallt, medan detionen absoluta gällerär

gjordes beroendesociala och kulturella rättigheterna statensav
till fulloekonomiska förmåga. Dock förband sig "staterna att

utnyttja sina tillgängliga för säkerställa gradvisatt attresurser
förverkligas därtill medel Formuleringenalla ägnade "genom

härifrån följd Barnkonven-i artikel 4 således hämtad ochär atten av
tionen innehåller alla slags rättigheter rangordning. Underutan
utarbetandet Barnkonventionen fördes diskussion allaattav en om
rättigheter i konventionen skulle beroende tillgängligagöras av

den förkastadesskrivningen arbetsgruppen efterresurser, men av
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ingående diskussioner, eftersom det skulle ha inneburit försvag-en
ning barnets rättigheter i förhållande till redan existerandeav
konventioner.

Uppdelningen skall dock inte tolkas vissa rättigheteratt ärsom
viktigare andra. Själva idén med mänskliga rättigheterän är att

har skyldigheter. Varje rättighet för den enskilde innebärstaten en
skyldighet för skall kunna utkrävas. Skillnadenstaten, att ett ansvar
mellan de två rättigheter inte så tydligär närgrupperna av man
analyserar dem medborgerliga och politiska rättighe-närmare; även

kräver ofta ekonomiska och de kulturella rättigheternater resurser
till sin karaktär näraliggande de politiska. Rättigheternaär ocksåär

beroende varandra i verkligheten. fri debattEn förutrymmeav ger
krav bättre ekonomiska villkor och social rättvisa bättre basär en
för levande demokrati.en

artikelNär 4 talar "tillgängliga kommerresurser" således ettom
samhällsekonomiskt perspektiv in. Konventionen ställer här ett
tydligt krav rika fattiga. handlarDetstörre änstater om pengar
och fördelning skattemedel. viktiga också deMen personellaärav
och organisatoriska politiska viljanDen återigen. Dettaresurserna.
betyder dock inte barn alltid skall fredade från nedskärning-att vara

i kommunala budgetar. formuleringenMen "till det yttersta"ar
förpliktigar. skallBarn prioritet.ges

FN-kommittén granskar särskilt använder detatt staterna yttersta
sina tillgängliga för förverkliga Barnkonventionen.attav resurser

Kommittén lägger vikt vid i budgetarbetet harstor att ettman
barnperspektiv, insatser för barn inte skärs oproportionerligtatt ner
mycket förhållandei till andra områden. fick berömNorge för att

ekonomisk stagnation och nedskärningar inom den socialatrots
sektorn ha ökat insatserna för barn. Finland har också fått beröm
för efter besparingarna inte skall drabbasträvar barn.att attman

i budgetarbetetAtt till barnets bästa gäller inte bara den nationellase
nivån kanske i högre grad den lokala. mycketEn vanligutan än
kommentar i kommitténs kommenterande slutsatser följande.är

detNär gäller genomförandet artikel vill kommittén4av
föreslå de generella principerna i konventionen, specielltatt
bestämmelsen i artikel hänsynen3 till barnets bästa, skallom

vägledande för utformningen politiken såvälvara av
nationell lokal nivå. Detta betydelsesynsätt är närsom av
beslut fördelning till den sociala sektorntas påom av resurser
central och lokal nivå fritt översatt.
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oroad den decent-detta sammanhang kommitténI överär att
västlän-privatiseringspolitik präglat så mångaraliserings- och som

skillnader kan uppstå i levnads-skall drabba barnen och deder som
Utifrånmellan olika regioner i länderna.standard och social service

decentralise-alltför långtgåendeartikel förs2 resonemanget att en
fortlöpande utvärderingoch har föreslagitring skall drabba barnen

uppföljning dess konsekvenser.och av
granskning-uttryckte kommittén vidvi har påpekat tidigareSom

"regeringen bör tillse kommuna-den svenska attrapporten atten av
respekt för barnetsgenomförs med tillbörligbudgetnedskärningar

såvitt barn från de grupperna".bästa, i synnerhet mest utsattaavser

förhållandenSvenska5.4.2

i uppdrag regeringen i samråd medSocialstyrelsen har haft attav
Kulturråd och UngdomsrådBarnombudsmannen, Statens Statens

har utvecklats för barn och ungdomar medfölja hur situationen
budgetnedskärningar och det omställnings- ochanledning deav

Ävenförnyelsearbete pågår i kommuner och landsting. Skol-som
Uppdraget har iverket har medverkat. resulterat Barnsrapporten -

i förändringstider Socialstyrelsen följer och utvärderarvillkor upp-
kan utläsas kommunernas nedskäming-1994:4. dennaAv rapport att

granskades verksamheterunder den period något istörrear som var
i denbarn och totala kommunala verksamhetenrör änsom unga

jämfört med Speciellt har nedskärningarna varit i7 % 6 %. stora
storstadsregionerna har nedskärningarna varit inom%. Störst9

allabarnomsorgen och inom musikskolan 12 %15 % Men om-
råden skola, fritidsverksamhet, kultur har fått vidkännas stora- -

förklaras mednedskärningar. Till del kan nedskärningarnaviss
verksamheter med effektivitetsvinstersammanslagningar somav

följd. barnomsorg och skolainom viktiga verksamheterMen som
klasserna har blivithar kunnat konstateras barngrupperna ochatt

har minskat samtidigtStödet till barn med särskilda behovstörre.
fler verkligt behov särskiltbarn har tillkommit med storasom av

omstruktureringarstöd. påpekas nedskärningar ochI rapporten att
inom den kommunala verksamheten har skett samtidigt som ar-

försämrats.betslösheten har ökat och familjernas ekonomi Detta
allvarligt, eftersom försämringar i den kommunalasärskiltanses

krav familjerna.verksamheten ställer ekonomiska Istörre
också ökade segregationen i vissa bostads-pekas på denrapporten
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områden framförallt i storstadsregionerna. åtgärderDe Socialsty--
relsen behövs bl.a. förändrings-långsiktiga effektivi-ochäranser
seringsstrategier, sociala konsekvensbeskrivningar före beslut och

medveten resursfördelning mellan bostadsområden ochen mer
Socialstyrelsen från 1994, någon under-ärrapportgrupper. senare

sökning finns inte. kan dock befaras situationen idagDet äratt ännu
eftersom nedskärningar de offentligai budgetarna har skettvärre,

och och arbetslösheten1995, 1996 1997 har fortsatt stiga.även att
Barnombudsmannen har särskilt uppdrag följa och hållaattsom

olika sektorsövergripande uppföljningsstudiertypersamman av om
villkoren för barn och till år årligen18 till regeringensamtunga upp

situationbarn och under det gångna året.rapportera om ungas
Frågan nedskärningar i verksamheter riktar sig barn harmotom som
varit huvudtema i Barnombudsmannens reglerings-lett rapporter.
brev för har Socialstyrelsen fått i1997 uppdrag uppfölj-göraatt en
ning de delari styrelsen finner angelägna ochrapporten mestav som

faller inom styrelsens ansvarsområde. Uppdraget skallsom av-
den 1998.1rapporteras mars

Barnombudsmannen har i sin enkätundersökning "På spaning
efter barnkonventionen" 1995 fått från kommuner-71 %svaret av

de prioriterar barn och ungdomar i den kommunalaatt senastena
budgeten. tredjedel kommunerna deDrygt haratten av uppger
utvecklat särskilda strategier för minskadeutnyttja deatt resurserna
effektivare, bl. innebär uppföljningar utvärderingarochtätasom a.

verksamheten. Endast tiondel kommunerna %l 1av en av uppger
de särskilda satsningar för motverka segregationensgöratt att

negativa verkningar.
finns naturligtvisDet olika metoder politisk tyngdatt ge

barnfrågorna i budgetdiskussionerna, konkretion kravetatt ge
det "yttersta" flera kommuner i landetI runtom av resurserna. om

arbetar med hitta modeller för integrera Barnkonven-att attman
tionen i det kommunala beslutsarbetet. Stockholm beslutI togs ett
i samband med behandlingen budgeten för 1997 samtligaattav
nämnder och styrelser skall utarbeta särskild barnbilaga till sinen

Östersundverksamhetsplan. pågårl intressant projekt i syfteett att
barnen dagordningen i det politiska arbetet. Alla beslutsätta som

fattas i kommunens olika nämnder och styrelser skall innehålla en
barnchecklista med fem frågor skall besvaras med eller nej.som
Frågorna Innebär beslutet barns och ungdomars bästa iär: att sätts
främsta rummet Innebär beslutet barns och ungdomars sociala,att
ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas Innebär beslutet att
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beaktasoch utveckling Hartill god hälsaoch ungdomarsbarns rätt
särskild hänsynsin meningfått uttrycka Haroch ungdomarbarn
och ungdomarshandikappade barnsoch psykiskttill fysiskttagits

foranalysfråga börBlir det nej någonbehov görasnoggrannen
Projektetoch ungdomar.det får för barnvilka konsekvenseratt se

kommerdå utvärderingtill 1998skall pågå göras.attenmars
allabarnkonsekvensanalysermedmodelltillämparSträngnäs aven

beslut.kommunala
särskild barn-regeringen sedan 1993harNorge upprättatI en

Regjering-ungdom i"Tiltak for barntill statliga budgetenbilaga og
den statligagenomgångstatsbudsjett".forslag til Det är avenens

barnbudgeten berördär frågor iför alla departement,budgeten som
redovisas.och ungdomar

frågesvarefterfrågats.barnbilaga Ihar liknandeSverigeI etten
statsråd barn-ansvarigtfebruari förutskickadeRiksdagen i 1995i en

emellertidRegeringen harbudgetpropositionen for 1997.bilaga till
foridag 1996:57Barn Dsistället valt attatt ut rapportenge

till statsbudge-direkt anknytninglevnadsvillkor,beskriva barns utan
ten.

internationelltforinom"...5.5 ramen

samarbete"

innebördBestämmelsens5.5.1

internationelltocksåBarnkonventionen innehållerArtikel 4 i ett
företrädarefattigautarbetades deperspektiv. När staternastexten var

långtgående ochrättigheternaför kostnaderna. Mångaoroliga ärav
och till utbildning. Dettill hälsakostnadskrävande, rättent.ex. var

internationellt samarbetediskussioneni det sammanhanget omsom
flera artiklarnafinns också understruken ikom in. aspektDenna av

han-artikel barn medde specifika rättigheterna, i 23t.ex omom
utbildning.dikapp, artikel till hälsa och i artikel 2824 rätten omom

preambeln till konventionen "KonventionsstaternaI sägs: som
internationellt samarbete för Förbättraerkänner betydelsen attav

utvecklingsländernabarns levnadsvillkor i varje land, särskilt i "
den skriv-Folkrättsligt dessa formuleringar intressanta. Genomär
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ningen har element introducerats inom området mänskligaett nytt
rättigheter: detAtt internationella samfundet har visst, åtminstoneett
indirekt, för barns situation i det enskilda landet, särskilt iansvar
situationer landet lider brist Konventionsstaternanär resurser.
skall i de sammanhangen internationellt samarbete,uppmuntra
inklusive möjligt bistånd. Detta betyder självfalletnär genom- -
inte mottagarlandet befrias från använda detatt attansvaret yttersta

sina för förverkliga konventionen. fråganMenattav resurser om
biståndet för barns rättigheter viktig; fattigade länderna hadeär
sannolikt inte konventionen de inte hade förhopp-accepterat om
ningar bistånd från de rika länderna och internationella forom organ
konventionens genomförande.

FN-kommittén har tolkat de så såvältexterna att mottagar- som
givarländer bör redovisa vad de för deras bidrag till detgör att
internationella samarbetet verkligen skall främja barnets rättigheter.

internationellaDet samarbetet betonas i fråga andraäven om
rättigheter, inte har direkt med bistånd artikel 11göra,att t.ex.som

handlar olovligt bortförande barn där det stadgassom attom av
konventionsstaterna för kunna bekämpa olovligt bortförande ochatt
kvarhållande barn i utlandet skall "främja ingåendet bilateralaav av
eller multilaterala överenskommelser". artikelI 17, handlarsom om
masssmediernas roll, konventionsstaternasägs skall "uppmuntraatt
internationellt samarbete vad gäller produktion och spridning av
information". Vidare står det i artikel 34 och artikel 35 konven-att
tionsstaterna skall "vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och
multilaterala åtgärder" för skydda barnet alla formeratt mot av
sexuellt utnyttjande och sexuella bortförandeövergrepp samt mot
och försäljning barn.av

5.5.2 Svenskt bistånd och barn

Förutom Sveriges åtagande i och med ratificeringen Bamkonven-av
tionen har Sverige skrivit under andra deklarationeräven och ak-
tionsplaner innebär vi åtar ha barnperspektiv iatt att ettsom oss
biståndet. Den svenska regeringen har gjort åtaganden vid bl.a.även
Världskonferensen mänskliga rättigheter i Wien år 1993,om
befolkningskonferensen i Kairo år 1994, det sociala världstoppmötet
i Köpenhamn år 1995 vid kvinnokonferensen i Beijing år 1995.samt

Fram tills nyligen har barn ofta varit tämligen osynliga i bi-
ståndsdiskussionen både inom Sverige och internationellt då ton-
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forhar gjortsliteMycketaspekter.ekonomiskalagtsharvikten
liv. harBarnetpåverkar barnsresurstillväxtökadbelysa huratt en

och utgångs-kvinnanellerfamiljentillbihangslagsettsetts som
automatisktfamiljenförbradethar varitpunkten är gynnaratt som

statisti-iintefamiljeninomFördelningenbarnet. synsresurserav
behovfaktiskt harbarnframgåttdetharRelativt sällan attken. egna

från deavvikerkanskeönskningaroch vuxnas.som
olikamellanfördelningenmycketheller harInte vetat om
ellerhandikappmedbarndiskrimineringeventuellelleråldrar avom
varitharinformationknappaminoriteter. Denetniskafrånbarn som

ochvariationerdock visatharområdettillgänglig inom stora
frånmellan barnoch barnmellansåväldiskriminering somvuxna

olika grupper.
ökadbiståndspolitiksvenskidockgårDet att se ennumera

År Sidaöverlämnade1993främja barn.viljaochmedvetenhet att
för barnstill stödtill insatserförslagmedtill regeringenplanen

1995/96budgetåretSidafortillregleringsbrevetoch irättigheter
biståndet.i Ibarnfokuserauppdragtydligtfinns attett merom

detkonstateras1997budgetåretinför attanslagsframställanSidas
inslag iviktigtblikommerför barninsatserbetoningen att ettav

1997.under årbiståndetplaneringen av
utveck-internationelltÄven betänkandeutrikesutskottetsi om

"Medvetenhetenbelyst:barnperspektivet1996/97 blirlingsarbete
internationellt, bl.a.ökatharrättigheterbarnetsbetydelsen avom

barnkonvention.tillanslutning FN:stotalnärmastgenom en
ochprinciperkonventionensverklighetUtmaningen göraär att avnu

insatserliksombästa,barnetsprincipenDärvid skall omnormer.
svensktvägledande inomdiskriminering,bekämpaför att vara

bistånd".°
biståndsverksamheti sinbarnperspektivutformakunnaFör ettatt

i bi-projektform "Barnutvecklingsarbete iSida igångsatthar ett
planeraskall kunnaSidahurexempelframskallståndet", tasom

Än projektetharså längebarnperspektiv.medbiståndföljasamt upp
bi-nuvarandeSidasibarnperspektivetdäriresulterat rapporten

kartläggs.ståndsverksamhet
delshär ipreciserasbarnperspektiv attrapportenBegreppet som

biståndtill itill barn, attbistånd direkt attäven sesommenge
specifikaderasdel ochtillbarnkommerverkligenallmänhet att

1996.utveckling,social5 demokrati ochföravdelningfrån SidasPM
é l996/97zUUl5Bet.
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behov beaktas. barnperspektivEtt bör därmed ingå i samtliga
biståndsinsatser inom alla områden. I framgår det änrapporten att

framföralltså länge i biståndet till sociala sektorerär ettsom
barnperspektiv anläggs. De länder där biståndet till barn särskiltär
framträdande Indien och Bangladesh. allmänhetI går biståndetär till
mycket små barn eller till ungdomar. På grund kulturella faktorerav

mest.det ofta pojkar Som uppföljningär som gynnas en av
världskongressen kommersiell exploatering barn skall Sidamot av
under genomföra1997 studie sexuellt utnyttjande bam, dären av av

kartläggning problemen och sammanställning metod-en av en av
utveckling ingå.och behandlingsmodeller skall

5.5.3 rättigheterBarnets i internationellt samarbete

Barnets rättigheter har idag kommit få betydligt uppmärk-att mer
samhet i det internationella samarbetet tidigare. Förutomän att
Barnkonventionen ratificerad 190 betydligtär stater, störreav en
anslutning för övriga mänskliga rättighets-konventioner, harän
UNICEF antagit målsättningsuttalande betonar barnetsett som
rättigheter. fråganInom ILO barnarbete prioriterad ochär om man
planerar vid ILO-kongressen 1998. Vidare haratt anta nya normer
Världskongressen kommersiell sexuell exploatering barn imot av
Stockholm 1996 och FN-studien barn i väpnade konflikter fåttom
mycket uppmärksamhet.stor

EU samarbetet och barnets rättigheter

forInom arbetet i EU har barnfrågoma fått liten uppmärk-ramen
samhet, beroende på huvudsakligenEU samarbeteatt är ett av
ekonomisk karaktär och inte har någon långtgående kompetensmer
vad gäller sociala frågor. I och med Maastrichtfördraget skapades
visserligen särskild social dimension inom dennaEU haren men
främst syftat till komplettera EUs ekonomiska sida och beröratt
därför enbart förhållanden arbetsmarknaden.nästan I Maastricht-
fördraget finns det ingen artikel direkt barn och de direktivrörsom

7 Bamperspektiv i svenskt bistånd, från Sida, 1996rapport
l Bidrag till handlingsplan för Barns till skydd sexuellt utnyttjande,rätt mot
Sida, 1997
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alltså ingafinnsindirekt. Detdessaendastbarn berörberörsom
rättigheter.direkt berör barnetsinomrättsakter EU som

resolution,år 1992Europaparlamentet antog var mersomen
emellertidresolution harBarnkonventionen. Dennalångtgående än

ellerkommissionenhandlingpolitiskresulterat i någoninte avav
utfärdahand kaninteparlamentetoch dåministerrådet egen
begrän-fåttresolutionenhardokumentbindandeellerrättsakter en

därdecember 1996ihöll möteParlamentetbetydelse. även ettsad
rättigheterbarnetsskyddangåendetill tvåsamtycke rapporterett av
rättigheterbarnetsönskemålframladesBland attannat omgavs.

Maastrichtfördraget,revideradeframtidamed i detfinnasskulle
Europaparlamentet.iinrättasskullebarnombudsmansamt att en

området förinombegränsad kompetensharKommissionen
informationspridasamordna ochdäremotkanoch barn,familj men

harbarnrättsfrågorgällerdetområdet. Närforskning inomoch
Blandsexturism.uttalat sigframförallt annatkommissionen mot

hurförslagkonkretamed relativtutformatsmeddelandehar omett
medlemsländerna ochmellanSamarbetetförhindras.skalldenna

turistindustrin be-medsamarbetetliksomfrivilligorganisationer,
Åtgärderna syftar till atttonas.

sexuellt,utnyttjar barnstraffaavskräcka och personer som-
involverarsexturismoch utbudetpåverka efterfrågan somav-

barn,
ståndpunktintamedlemsstaterna attuppmuntra gemensamen-

sexuellt.utnyttjasdär barnturismmot

stärkaföråtgärderförslag tillframförs attDet även gemensamma
människohandel ochbekämpasamarbeteträttsligadet attom

behörighetenutökaFörslagetutnyttjande barn.sexuellt attomav
vidtakanmedlemsstaterunionenssåutanför landets gränser att

utanförhar begåttsbarnsexualbrottåtgärderrättsliga motmot som
ministerrådet.i Endiskussionundernärvarandeförunionen är mer

ökadsexturismgällandeuppgifteromfattande insamling samt enav
efterlyses.informationspridning av

Även harexploatering barnsexuellkommersiellfrågan avom
Anitakommissionärenblandkommissionen,tagits annat avavupp

talfrågor.rättsliga Iför kommissionensansvarigGradin, ettärsom
septemberpedofiler den 18debattEuropaparlamentetsunder om

9 27.11.199796 547,KOM
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1996 uttryckte hon EU under medatt nästa FN:smöte general-
församling kommer efter implementeringsträva deatt en av re-
kommendationer gjorts Världskongressen kommersiellmotsom
sexuell exploatering barn. Vidare uttryckte hon kommissionenattav
aktivt kommer stödja kampen sexuellt utnyttjandeatt barn,mot av

det nationell nivå åtgärdernaatt är skall vidtas. Detmen ärsom
dock inte tillräckligt med nationell handling då den organiserade
handeln med utnyttjandet barn inte hänsyn till dettar gränser utanav
behövs lösningaräven och aktioner på europanivå.gemensamma
Därför stödjer kommissionen initiativ har tagits denett som av
irländska regeringen och innebär Europols mandat utvidgasattsom
till innefatta barn.handeläven medatt

inomDet beslutandeEU ministerrådet har inte officiellt disku-
Barnkonventionen eller barnetsterat rättigheter sådana. Docksom

har det under tid behandlat åtstkilliga frågor med anknytningsenare
till sexualbrott barn. Bland i novembermot 1996annat antogs ett

åtgärdsprogram människohandelgemensamt och sexuelltmot
utnyttjande barn, framförallt behandlar frågor samarbeteav som om
vad gäller information, utbildning och studier för "förstärka ochatt
förenkla kampen människohandel och sexuelltmot utnyttjande av
barn öka den ömsesidiga förståelsensamt medlemsstaternasav

Ävenrättssystem".2 det kommissionen framlagda meddelandetav
med förslag bekämpning sexturism för närvarandeärom av uppe
för diskussion i ministerrådet.

I samband med EU:s regeringskonferens för revidering av
Maastrichtfördraget startade i Turin 1996, blandtogssom annat
frågor angående mänskliga rättigheter Utan nå något resultatattupp.
bedrev olika frivilligorganisationer, samordnade Euronet,av en
lobby-verksamhet för med barnets rättigheter påatt EU:s
dagordning." Inför och regeringschefernasstats- sammankomst i
Amsterdam anordnade bland Rädda Barnen konferens iannat en
Stockholm den 28-29 maj 1997 där barnets rättigheter i framtidaett
EU diskuterades. Konferensen resulterade i "Stockholmsdek-en
laration" där det bland rekommenderas barns ochannat att ungas
rättigheter skall finnas med i det reviderade Maastrichtfördraget.

2°Se föregående not
2 Gemensam åtgärd den 29 november 1996 97/700/RIFav
22Comparative study the Political and Legal Status of the UN Conventionon on
the Rights of the Child Europe, Rädda Barnen, 1997
23The Stockholm declaration, 29 maj 1997
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rättigheteroch barnetsEuroparådet

inomdiskuteradesutformadesBarnkonventionenmedsambandI att
rättig-barnetskonventioneuropeiskEuroparådet även omenom

majoritetenochdockavstannadeArbetetutformas.bordeheter av
doku-sådantmenadeSverige,däribland ettmedlemsländerna, att

Europarådetiländersamtliga utomnödvändigt dåintement var
ratificerathade1990-taletbörjantillfälledettaSchweiz vid av

Barnkonventionen.
behandlarrättsakterantalidagEuroparådet finns ettInom som

elleromfattandeingen ärrättigheter,barnsochbarn mersommen
utövandetkonventionharBlandbindande.juridiskt annat avomen

theConventionThe European1996antagitsrättigheterbarns on
rati-inteharKonventionenRights. ännuChildrensofExercise

barnsenbartgäller rättKonventionen attnågonñcerats stat.av
kritiseratsoch den harfamiljerättsligatals itillkomma avprocesser

begränsad.alltförsåsomorganisationerenskilda
UNICEFmedÅr tillsammansEuroparådet1996 enantog

Children.forStrategyThe Europeanfor barnstrategieuropeisk
då denuttalandepolitisktbarn kanstrategi for ettDenna ses som

prioritetpolitiskmåsteoch behovrättigheterbarnsbetonar gesatt
uttalandetsamordnare. IfungeraEuroparådet böroch att som

ochindividerfullvärdigabehandlasskallbarnpoängteras att som
ochskall synliggörasbehov attbarnstill talskomma samt att

rekommenderasBl.deras bästa. atttillskallsärskild hänsyn tas a.
skall skapasministerråd permanentEuroparådetsinomdet en

med frågorarbetaskall kunnamellanstatlig struktur somsom
rättigheter.barn och barnshandlar om

samarbetetinternationellaroll detSveriges i

rollaktivhaftSverigeharsamarbetetinternationellaglobaladetI en
deSverigerättigheter.barns ettfrämjagällerdet meravnär att var

ochBarnkonventionentillkomstenvidländernaaktiva var en avav
värdlandochYork 1990,i Newtill barntoppmötetinitiativtagarna

barnexploateringsexuellkommersiellfor Världskongressen mot av
forverkatUNICEFinomSverige harStockholm 1996. äveni en

rättigheter.barnetsbetoningstarkare av

199524 14 dec.doc 7436,parlament,Europarådets
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Sverige har också varit pådrivande både i FN:s generalförsamling
och kommission för mänskliga rättigheter i fråga FN-resolutio-om

barn. Sverige har drivit förslag stöd tilläven hög-ettnen om om
kommissariens för mänskliga rättigheter plan för kommittén för
barnets rättigheter i syfte förbättra arbetsmöjligheterna för kom-att
mittén så regeringarnas skall kunna behandlas snabbareatt rapporter
samtidigt kvalitén i arbetet upprätthålls. Dessutom svenskärsom en
ordförande i den arbetsgrupp utarbetar tilläggsprotokoll tillettsom
Barnkonventionen barnsoldater.om

detNär gäller EU-samarbetet den svenska regeringen denär av
uppfattningen bamrättsfrågor och barnkompetens i allmänhet inteatt
kan handhas EU-nivå regeringen barnfrågorutan ser som
nationella frågor. vissaI speciella frågor, såsom bekämpande av
barnsexturism handeloch med barn, däremot den officiellaär
svenska uppfattningen det krävs samarbete EU-nivå föratt ett att

effektiv kamp ska kunna föras dessa företeelser.moten
Samarbetet inom Europarådet koncentrerat mänskligaär mest

rättigheter i allmänhet med utgångspunkt i Europakonventionen.
Mot bakgrund härav och konventionen inkluderar barn,ävenatt

Sverige framförallt betonar Barnkonventionen i sitt barn-samt att
rättsarbete, har Sverige inte direkt varit pådrivande i frågan om
införlivande särskilda barns rättigheter i Europarådetsav normer om
arbete.

Detta betyder emellertid inte Sverige har varit passivt vadatt
gäller barnfrågor i Europarådet. Bl. Sverige de nio länderär etta. av

har signerat den europeiska konventionen utövandetsom om av
barns rättigheter. Sverige har varit pådrivande vad gälleräven
enskilda frågor exempelvis i fråga sexuell exploateringsom om av
barn.

5.6 Göra konventionen känd bland
barn och vuxna

Artikel 42

Konventionsstaterna åtar lämpligasig och aktivaatt genom
åtgärder konventionens bestämmelser ochgöra allmäntprinciper
kända bland såväl barn.vuxna som
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medbor-bland sinakändkonventionenskall göraKravet att staterna
vidviktocksåläggerFN-kommitténsig.förpliktelse i storär engare

förstadenfråga underdennabehandlaartikeldenna attgenom
Idénmeddiskussionerna är natur-övergripande delen staterna.av

konventio-tillkännermänniskorsigvärdefullt iligtvis det attäratt
inne-ocksåförpliktelsenbestämmelser. Attochprinciperdessnen,

tillinte kännersjälvklarhet. Ombarninformation tillbär är manen
få del dem.inte krävahellerkanrättighetersina att avman

innefattaslämpliga"aktiva" I"lämpliga" ochmedVad menas
tryckatill Attanpassadskallinformationen mottagaren. uppatt vara

detviktig del. Närhelheti sinkonventionstextenpublicera äroch en
Eftersom detnivå.till barnensmåstegäller barn texten anpassas

informa-också viktigtdeti landet,olika språkgrupper attfinns är
ochsynskadadeforspråk, liksomolikatillgängligfinnstionen

döva.
regeringenBarnkonventionenratiñceringenefter avsatteKort av

underfrivilligorganisationerdisponeraskronor,miljoner30 att av
olika30Barnkonventionen. Merinformation änforår orga-tre om

konventionen.informeramöjlighetenutnyttjadenisationer att om
finns irättigheter",skriften "Minadet iresulterade treBl.a. som

exempel på huråldersgrupper. Dettaför olikaupplagor är ett
fått vissskrift har"lämplig". Dennakan äveninformationen göras

kanexempel hurbrauppmärksamhetinternationell ett mansom
göra.

hela informa-lämnadeför denkritiseratsRegeringen har överatt
utvärderingdenfrivilligorganisationerna. Itilltionsansvaret som

informa-framkomSocialdepartementet,uppdraggjordes på attav
viktigahade nåttbegränsad omfattningendast itionen somgrupper

högsko-domstolar ochmyndighetsföreträdare,politiker,föräldrar,
kunskapentid visadelor. frånSifo-undersökningEn attsamma

hälftenNäraBarnkonventionenallmänhetenbland tunn.varom
tredjedel 33%medantill konventioneninte allskände42% en

innebar.vad deninteden fannsvisste att men
miljoner20december 1996beslutade iRegeringen avsättaatt

medfrivilligorganisationernatillarvsfondenAllmännakronor ur
underBarnombudsmannenmedtillsammansuppdrag attatt en

Barnkonventionen.och utbildainformeratvåårsperiod om

25 1993Modig C.
26Hammarberg, T. 1996
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I regeringsbeslutet hänvisas direkt till åtagandena enligt artikel
i42 Barnkonventionen. Avsikten åstadkommaär brett upplagtatt ett

infonnationsprogram riktat till förtroendevalda och personal inom
kommuner och landsting i sitt arbete kommer i kontakt medsom
frågor berör barns levnadsvillkor och förutsättningar till godsom en
utveckling. Barnombudsmannen har samordnagetts ansvaret att
insatserna. I samarbete med kommun- och landstingsförbunden har
Barnombudsmannen och frivilligorganisationerna utarbetat planen
för arbetet, har antagits statsrådet Klingvall den 27 junisom av
1997.

Våra5.7 överväganden

Frågan inkorporeringom -

Vi har inget uttryckligt uppdrag utreda frågan inkorporeringatt om
Barnkonventionen. Kommittén tillsattes efter tillkännagivandeav ett
riksdagen i samband med riksdagen avslog motionerattav om

inkorporering och samtidigt uttalade bred svenskatt översynen av
lagstiftning och praxis borde för hurgöras Barnkonventionenatt se
efterlevs. Vi har ändå frågan inkorporering,övervägt eftersomom
den ligger inom for bestämmelsen i artikel 4 "... vidtaramen attom
alla lämpliga lagstiftnings- åtgärder, ...".

En fördel med inkorporering brukar framhållas i den all-som
debattenmänna sådan åtgärdär automatisktatt skulle göraen

Barnkonventionen .direkt tillämpbar i svenska domstolar och av
andra myndigheter. Den enskilde kan därigenom konventionensgöra
rättigheter gällande och domstolen eller myndigheten har beslutaatt
på grundval konventionens bestämmelser. inkorporeringFörav en
brukar också anföras det nationella därigenomatt skullesystemet
bringas i fullständig överensstämmelse med det internationella
åtagandet och rättigheterna därigenom fåratt stärkt skydd. Vidareett
brukar värdet praxisbildning utiftån konventionen anförasav ettsom

för inkorporering liksom konventionenargument därigenom bliratt
verkligt inslag i varje beslutandeett tjänstemans vardag.
Som inkorporering brukar anförasargument demot flestaatt

internationella konventioner avfattade påär språk och medett en
teknik främmande för vadär tillämpas i Sverige ochsom attsom
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fall skriv-flestaofullständiga. deI ärellerobefintligaförarbetena är
ibland döljerkompromisser,politiskaresultatetningarna somav

konventio-bli meddetkanbesvärligtSärskiltmotsättningar.hårda
blirkonventionsåtagandetdärrättighetersocialareglerarsomner

vållakanspråketOcksåekonomiskalandsberoende ett resurser.av
uppfattaskanbetydelsehaförefallerBegreppproblem. sammasom

förstärksSvårighetenländer. atti olikaolikatolkasocholika av
officiellamedspråkolikafleraavfattaskonventioner samma

tolkningsföreträde.harspråkeningetoch attstatus av
transformeringsmetoden ärföranförasbrukarDe argument som

ärsättsvenska ettinförs i det rättssystemetkonventionen somatt
vilka harmyndigheter,och attdomstolarsvenskaförvälkänt

"naturligen"dedärde lagariförsBestämmelsernalagen.tillämpa
konventio-medsyftetdärförarbeten,föregåsLagenhör hemma. av

svenskatillanpassningEn görsbestämmelseroch dess anges.nen
ändrasvidarekanspråkbruk Lagensvensktförhållanden, ometc.

syftet. Motvadfrånavvikasigvisarrättsutvecklingen varsom
metoduddadetanförasbrukar ärtransformeringsmetoden att en

kanDetländer i Europa.andrade flestamedjämfört omsynas som
åtaganden,internationellasinaföljasigbryrinteSverige att uppom

tilldirektintekonventionen görsinternationelladenattgenom
konventionsåta-kanbara attlag. Vidare garanterasvensk att man

lag.svenskaifullgörsöverblickas"kan"såvittgandena nu
vi harpraxisochlagstiftningsvenskgenomgångdenVid somav

Barnkonven-omfattasområdenolikadegjort inom avmenarsom
huvudsakiBarnkonventionenkonstateravi kunnattionen, har att

vidärpunkterPå delagstiftningen.svenskaväl i denåterspeglas
förbättringar.tillförslagframviläggerfinns brister,detattanser

land.i vårträttsutvecklingkontinuerligi övrigtocksåskerDet en
utlänningsla-iinförtsnyligenbästabarnetsprincipenharT.ex. om

denfrån 1socialtjänstlageniinfördkommeroch den att varagen
tidhörd harblibarnetsPrincipen rättjanuari 1998. att senareom

processen." Attberördadirektbarndärantal lagar, ärinförts i avett
utsträckningi dendomstolarnaanvänds iinteBarnkonventionen

åberoparorsakerflerakan haönskvärd, parternakunde varasom -
"känd" ochden intepå,skrivenden ärkonventionen, ärinte sättet
domstolar,ikonventionertillämpatraditioningendet finns att
anledningsaknas. EnBarnkonventioneni ochutbildning annanom

påbarns intressenfaktiskt tillvaratarsvenska lagendenkan attvara

27 1994/95224Prop.
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bra och därförett sätt inte behöveratt åberopa internationellaman
konventioner.

Barnkonventionen folkrättsligtär dokument,ett juridisktärsom
bindande för Barnkonventionen innehållerstaten. många bestämmel-

generell karaktär, skiljer sig från vadser av vanligt iärsom som
svensk lagstiftning. Den måsteett synsätt helaanger som genomsyra
lagstiftningen. Konventionens budskap kan sammanfattas i ord:tre
Barn skall respekteras. Barnkonventionen innehåller många relativt

formuleringar och icke obetydligt inslagett målsättnings-vaga av
artiklar, siktar till gradvist genomförande,ett politisksom en pro-

Det faktum Barnkonventionen har kunnatatt ratificerascess. av
alla världenssnart talarsagt inkorporering,stater, eftersommot en

sådant dokument naturligenett innehåller formuleringar, måstesom
tolkning i varje land efter förhållandena i det landet.ges en

Europakonventionen har visserligen inkorporerats i svensk lag.
skiljerDen sig dock från Barnkonventionen den inteattgenom

innehåller de ekonomiska och sociala rättigheter, svåraär attsom ge
tyngden absoluta Barnkonventionen har ocksåav normer. störreett
inslag bestämmelser gradvist genomförande inomav förom ramen

Europakonventionenstatens tolkas dessutom domstolresurser. av en
förär konventionsstaterna. Därigenom harsom gemensam en om-

fattande rättspraxis konventionens område utvecklats.
För land med så omfattandeett barnrättslig lagstiftning som

Sverige finns det inte särskilt mycket vinna konven-att att ge
tionen nationell lag. Viktigarestatus det verkligenärav att görs en
ordentlig genomgång lagarnaatt stämmer med konven-överensav
tionen, vilket denna kommittésär uppdrag och Barnkonventionenatt
beaktas vid allt lagstiftningsarbete fortsättningsvis.

Vi också risk med inkorporeringatt Barnkonventio-ser en en av
skulle lägga tolkningsansvaretöver alltför mycketnen domstolar-
En alltför juridisk tolkningsnäv konventionenna. skulle kunnaav

bidra till försvagaatt stärka barnetsän inteatt minsträtt,snarare
därför Barnkonventionen innehålleratt många bestämmerlser som
inte har karaktären absoluta skall förverkligasutan grad-av normer
vis. finnsDet ingen tradition i Sverige, i vissa andra länder,som att
domstolarna "politisk" lagtolkning driver utvecklingengenom en
framåt. Snarare har domstolarna fungerat återhållande. Om dom-en
stol tolkar svensk lag på striderett sätt den allmännamotsom
rättsuppfattningen eller lagstiftarens syftemot med lagen, kan
situationen tillrättas lagstiftning. En tolkning in-genom ny av en
korporerad konvention ligger emellertid fast ett sätt.annat
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överläm-lagstiftarenharinkorporeringsmetodenanvändaGenom att
domsto-tolkas dåKonventionendomstolarna.tilltolkningen avnat

Regerings-domstolen ochfrämstpraxis, Högstaderaslarna genom
dåavseendei något ärkonventionentolkningändradEnrätten. av

börmeningEnligt vårpraxis.ändringendastmöjlig avengenom
riksdagen,politisktBarnkonventionen görastolkningen somavav

Barnkon-irättigheternaförkrävslagstifta dendärvid kan attsom
ocksåundvikssåPå attigenom.skall slå sättbästventionen

för det dyna-iställetstatiskt instrumentblirBarnkonventionen ett
riksdagenhindrar intesagdaDet attdenmiska är attavsett vara.
längregårstifta lagar änkaninkorporeringefteräven somen

konven-intedå kankonventionen,tolkningdomstolarnas menav
förändringar.sådanaföråberopastionen

inteBarnkonventionen kaninkorporeringFrågan somsesavom
inkorporering Barn-diskussionEnfråga.helt avseparat omen

medtillsammanssammanhang,imåstekonventionen störreettses
mänskligaförområdetpåförpliktelserochkonventionerövriga

kunnainkorporeringskulleMöjligenrättigheter. som ensesen
betydelsefulla,sårättigheter attbarnets ärsignal justviktig att

ochkonventionerandraväsentligare attBarnkonventionen änär
därallvar. Desärskiltden staterverkligenSverige storttar

emellertidhar rättstra-nationell lag,Barnkonventionen är annanen
rättigheter därbarnetshar dock inteskulldenSverige. Fördition än

bl.a. isigdet visatharroll,framträdande tvärtomutanen mer
detillförsäkrasskall kunnaverkligenbarnförFrankrike attatt

lagstiftningnationellBarnkonventionen, måsteirättigheter gessom
tillkomma.

talarövervägande skälsåledes mot attblirslutsatsVår att
vinnaingetfinnsbarnBarnkonventionen. För attinkorporera en

Barnkonventionenochbarnenåtgärd,sådan attsnararemenar
för fortgåen-instrumentanvändskonventionenvinner ettatt som

områden.allaställningbarnsförbättrasyfteförändring ide att

på nationella planetdetBarnkonventionen

fördragsslutanderegeringen,harföregåendei detpåpekatsSom som
förpliktelserföljer våraåtaganden,för deattpart, ett avsomansvar

vihärmedkonsekvensgenomförs. IBarnkonventionenenligt anser
finns någonregeringskanslietinomdet intebristdet är attatt en

barnfrågorsamordningsfunktion i röruttaladenhet har somsom en
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och barnets rättigheter. Det i anslutning till Barnkonventio-ansvar
har tilldelats socialförsäkringsininistern, omfattar såvittnen som

har kunnat endast de barnfrågorutröna ligger inom Social-som
departementets ansvarsområde. Barnkonventionen griper emellertid

i alla områden. Alla departement berörda Barnkonventionen.är av
En jämförelse kan med jämställdhetsfrågornagöras för vilka har
inrättats särskild enhet föroch vilka statsråd har givitsetten ett
övergripande samordningsansvar. Det betydelseär största detattav
inom sådan samordningsfunktion finns tjänstemän haren som en
grundlig kunskap Barnkonventionen och bredjuridisk kom-om en

En sådan samordning skall bl.a. innefattapetens. granska allaatt
lagförslag och andra förslag från regeringen barnperspektiv.ettur

Vi vidare Barnkonventionen skall beaktas i deatt utred-anser
ningar tillsätts regeringen. Därför bör det införassom ettav ett
generellt "barnkonventionsdirektiv", liknande det jämställdhets-
direktiv finns.som nu

Det viktig uppgift förär statsmakterna på det nationellaen att
planet åstadkomma samordning politiken för genomförandeten av

Barnkonventionen i hela samhället. Det bör därför uppställasav
nationella mål för genomförandet Barnkonventionen allaav
nivåer i samhället. Dessa bör ingå i nationell strategi antagenen av
riksdagen. dennaI bör de nationellautöver målen ställas krav på- -
kommunala handlingsplaner. Det bör också mekanismer föranges

fortgående uppföljning hur de nationella förverkligas.målenen av
denl nationella strategin viktigt elementär utbildning Barn-ett om

konventionen och barnperspektiv för de yrkesgrupper arbetarsom
med barn och ungdom.

Det vidare viktigt med uppföljningär lagstiftningen för attav se
den politiska vilja kommit tillatt uttryck riksdagenssom genom

beslut också resultat i verkligheten. Eftersom lagstiftningen ärger
olika karaktär, behövs olika former uppföljningsmekanismer.av av

När det gäller sådan lag tillämpas domstolarna, måstesom av en
fortlöpande uppföljning rättstillämpningen ske. Annan lagstift-av
ning styrande karaktär, såsom skollagen, socialtjänstlagen,av mer
hälso- och sjukvårdslagen m.fl. ställer krav andra metoder för
uppföljning tillämpningen. Statliga myndigheters tillsynsansvarav
måste förstärkas. Statistik inom området gäller barn ochsom unga
behöver utvecklas och förnyas. börDet i sammanhanget nämnas att
Barnombudsmannen sedan 1994 har för sammanställningansvar av
statistisk information barns och levnadsförhållanden. Iom ungas
samarbete med Statistiska centralbyrån Barnombudsmannentar vart
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gällerstatistiktillgängligallstatistikbok därframtredje år somen
publiceras.ochbarn unga

Barnkonsekvensbeskrivningar

samladnivålokalregional ochnationellsåvälsaknasDet ensom
ochbarnförbetydelsebudgetnedskärningarsuppföljning ung-av

bud-olikamyckethuranalyseringafinns hellerDetdomar. avav
harungdomar. Deoch rapporterbarn somsatsasgetar som
ochBarnombudsmannen,ochSocialstyrelsensammanställts avav

framkommit vidvadtill, liksomrefereratharvi tidigare somsom
visarverksamhetsområden,olikahar gjortvigenomgångden avsom

viskall kunnaSverige säga atttendenser. Föroroandedock att
ochtillförsäkra barnförtill det attutnyttjar våra ytterstaresurser

krävsBarnkonventionen,rättigheterdeungdomar genomgessom
konsekvensbeskrivningar.ochuppföljningssystembättre

Barnkonventionenmedstridstå i attgenerelltintekan sägasDet
ochFörändringarbudgetar.offentligainedskärningargenomföra

kortsiktigtsåvälmåsteverksamheterolikanedskärningar i ses ur
dåligsigsiktkortåtgärdperspektiv. En terlångsiktigt somsom

förbättring. Eninnebärasiktlångkanungdomar,ochför barn en
ochbarnförnödvändigSamhällsekonomi i balans ävenär ung-

betydelse.docknedskärningargenomföra är stordomar. Sättet att av
analyseras.åtgärd måstetänktvarjebarnförKonsekvenserna av

kanbarnkonsekvensbeskrivningartvingasbeslutsfattare göraAtt
ocksåkanbli bättre. Detändras tillbeslutetdet tänktaleda till attatt

alternativ.tänkbaraolikamellanprioriteringvägledande vidvara
detintentionerBarnkonventionens ärtillskall levaviFör att upp

beslutallaiblir synligtochbarnperspektivetviktigt att genomsyrar
Detungdomar.ochbarnberörnågotåtgärderoch sättsom

barnområdentraditionellabaraintesamhället,helahandlar somom
områdensådanainomoch kultur,fritid ävenbarnomsorg,skola, utan

socialförsäkringar.ochåklagarväsendesjukvård, polis ochsom
kommunerlandsting,riksdag,regering,offentligaallaInom organ -

barnkon-finns behov göramyndigheterstatligaoch attett av
framläggsbudgetförslagde årligasekvensbeskrivningar. Av som

både hurframgåsåledesnationell nivå bör storaregional ochlokal,
förslagen kaneffekteroch vilka väntasbarnsatsassomresurser

börmotsvarandePåförhållanden. sättoch ungdomarsfå på barns
redovisas.barnkonsekvenserförslagsandra



118 Genomförande Barnkonventionen SOU 1997:116av

Kommunala handlingsplaner

Vi har också påpekat tidigare i detta avsnitt den betydel-att största
för genomförandet Barnkonventionen i Sverige harsen vadav som

händer det kommunala planet. Decentraliseringen besluts-av
fattandet i frågor gäller barnstora och ungdomar har medförtsom

det nationella perspektivetatt har försvagats. Decentralisering
behöver emellertid inte innebära frånhänder sig nationellaatt man
styrinstrument. Det därförär synnerlig vikt att statenav tar ett

för Barnkonventionenatt genomförs på det kommunalaansvar
planet.

Vi föreslår därför varje kommun i Sverigeatt före utgången av
1998 skall ha kommunalupprättat barn- och ungdomsplan. Ien
denna skall ingå plan för genomförande Barnkonventionen.en av
Det skall finnas utbildningsplan för såväl politiker anställdaen som
inom kommunen. Planen skall vidare innehålla förslag hurom
barnperspektivet skall beaktas inom alla områden inom den kom-
munala verksamheten berör barn och ungdomar; det gäller såvälsom
inom barnomsorg och skola, fritid- och kultur, i samhälls- ochsom
trafikplanering. Vidare bör det ställas krav på plan för hur barnsen
och ungdomars inflytande skall förstärkas. Det arbetssätt som
används i Agenda 21-arbetet bör tjäna förebild för hur Barn-som
konventionsarbetet skall genomföras. Vi dock inte detatt äranser

sig lämpligt eller praktiskt samordna frågorna.vare att Barnkon-
ventionen har betydligt vidare dimension miljöfrågorna.änen

För bistå kommunernaatt med råd och stöd i genomförandet av
Barnkonventionen, bör Barnombudsmannen, den centralaärsom
myndighet har till särskild uppgift bevakasom Barnkon-att att
ventionen följs, regelbundet samla de kommunala handlings-
planerna för utvärdering hur arbetet fortskrider i kommunerna.av
Barnombudsmannen kan i detta sammanhang också fungera som en
idébank för kommunerna.

Vi medvetnaär från kommunaltatt håll kan invändaom man att
på detta läggerstaten sig i desätt kommunala angelägenheterna och

därmed den kommunalatummar självstyrelsen. Vi dock attmenar
det finns risk för inte alla barn i landetattannars likvärdigages
villkor, vilket deär grundläggande principerna i Barnkonven-en av
tionen. Det också,är vi tidigare har framhållit,som statens ansvar

fördragsslutande Sverige leverpart tillsom att Barnkonven-upp
tionen, i de frågoräven där kommunerna enligt den interna svenska
arbetsfördelningen har operativtett ansvar.
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genomförande Barn-lokaltformodelldenstuderatVi har av
FörordningGenomStorbritannien.itillämpaskonventionen ensom

ålagtskommunernahar att taAct","Childrensbarnlagenunder -
iskallBarnplanernaPlan.ServicesChildrensbarnplanfram en -

syftetochbehov ärsärskilda attmedbarnsiktehandförsta ta
sjukvård förochskolasocialtjänst,inomverksamhetersamordna

forsamordnabarnplanerna.med ärSyftet att resursernabarn.dessa
kom-hindrardock ingetfinnsbehov. Detsärskildamedbarn som

planerna.iverksamheterkommunalaandramed ävenatt tamunerna
hälsovårdsministeriet Depart-utfärdatsharriktlinjerdeI avsom

BarnkonventionenbetydelsenHealth, somof poängteras avment
viktenpåtalas göraBl.a. attbarnplanerna.förutgångspunkt aven

socialalokaladenDetdelaktiga i ärungdomarochbarn processen.
skalldetplanen,framforharmyndigheten att taansvaret mensom

frivilligorganisa-sjukvården,ochhälso-skolan,medsamrådiske
skalloch deårligenreviderasskallBarnplanernam.f1.polisentioner,

Förordningenallmänheten.forpublicerasochoffentliga angergöras
barn-begärahälsovårdsministeriet har rätt attochtidsplanen

ServicesSocialfortillgängligafinnasocksåskallDeplanerna.
tillsynsverksamhet."dessdel iInspectorate som en

kommuneri mångabarnplanernaiakttagelse ärintressant attEn
utvidgatsdem, harmedarbetatharvartefterStorbritannien,i man

barn,allastödsärskilti behovbarn utanbaraomfatta intetill avatt
harFlera kommunersamhället.isektorerandrainvolveratoch även

åta-sitttilldenoch gjortBarnkonventionen eget"antagit"också
barnrättsorganisationengjordesarbetetdel i detaktivgande. En av

organisa-gickkampanjupplagdbrettOffice. IRightsChildrens en
sjukvårdsmyndigheterochhälso-myndigheter,lokalatilltionen ut

Barnkon-"anta"enuppmaningmed attfrivilligorganisationeroch
"antaganden"sådana400cirkaochGensvaretventionen. stortvar

skett.har

BarnkonventionenUtbildning om

Bamkon-kunskapavsnitti dettatidigare ärpåpekatharviSom om
Barnkonven-sig""läraintehandlarcentral. Det attventionen om
rättigheterna,olikaderäknakanpå dettionen sättet att uppman

and Depart-of HealthGuidance, Department1 Planning:ServicesChildrens
1996Employment,andEducationfor marsment



120 Genomförande Barnkonventionen SOU 1997:116av

tillägna sig andan och intentionernautan att i konventionen.om Det
vill tillägna sigsäga att lära sigett synsätt, hur förhåller sigatt man
till barn, hur skall olika frågor barnets perspektiv. Viman se ur
har flera ställen i detta betänkande belyst bristen på utbildning
hos olika yrkeskategorier och vilka konsekvenser det får besluts-på
fattandet. Vid den utfrågning genomförde med frivillig-som
organisationer, framhölls bristen barnkompetensatt och kunskap

Barnkonventionen bland tjänstemänär och beslutsfattare.storom
Den utbildning och fortbildning finns sker uteslutan-nästansom

de lokala och frivilliga initiativ. Det finns ingen samordning av
utbildningen i barnkonventionsfrågor för centrala yrkeskategorier
såsom socionomer, lärare, förskollärare, sjukvårdspersonal, jurister
och poliser. dettaI avseende det därförär vikt det skerstor attav en
central genomgång kursplanerna inom varje område i syfteav att
föra Barnkonventionen obligatoriskt i utbild-ett momentsom
ningen.

Regeringen bör vidare initiativ till utbildningta personal inomav
rättsväsendet. En målsättning skulle kunna all yrkesverksamattvara
personal inom domstolarna, polisen och åklagarväsendet inom en
treårsperiod skall ha fått genomgång vad Barnkonventionenen är,av
vad den står för och vilka krav konventionen ställer det gällernär
hantering frågor barn. Vi hållerrör inte medjustitieutskottet,av som

det skrivernär det viktigaste i frågaatt rättssystemet är attom
regelsystemet uppfyller Barnkonventionens krav. Som vi har på-
pekat tidigare i detta avsnitt, räcker det inte med Barnkonven-att
tionen återspeglas i lagstiftningen. Det avgörande tillämpningen.är
Ofta handlar det då kunskap bara kunna lagen.änom en attannan

handlarDet kompetens plan,ett utifrånannatom en synsättett
barnets perspektiv.

För förmå yrkesverksammaatt genomgå fortbildningattpersoner
måste det finnas incitament såväl för arbetsgivarna för desom
enskilda tjänstemännen. Frivilligorganisationerna har pekat på att
det finns intresse från olikaett stort skolor, myndigheter fåetc. att
deras medverkan, fmanisieringenatt problem. Viär ettmen anser
inte det iär överensstämmelseatt med Sveriges åtaganden enligt
Barnkonventionen, för olikaatt personalkategorieransvaret att får
erforderlig kunskap har kommit bli fråga intresseatt hosen om
enskilda utbildningsanordnare. Det är ansvarigstaten förär attsom
Barnkonventionen uppfylls i dettaäven avseende.



121BarnkonventionenGenomförande16SOU 1997:1 av

Barnombudsmannen

BarnombudsmannenharBarnkonventionengenomförandetFör av
håll idet mångaunderstryks ocksåcentral roll. Detta attaven

modell.och norsk FörsvenskefterBamombudsmanvärlden inrättas
övervakningföreffektiva medeldetskall bliBarnombudsmannenatt

önskvärt,efterföljs,ochgenomförs ärBarnkonventionenatt somav
nödvändiga.verktygfår demyndigheten ärviktigtdetär att som

ocheller kommunermyndigheterförskyldighetfinns ingenDet
deltaellerBarnombudsmannenuppgifter till attlämnalandsting att

fåmening,enligt vårbör,Barnombudsmannenöverläggningar.i
genomförandet Barn-bevakamöjligheterformellabättre att av

1994:749lagensamhället.i Inivåerallakonventionen om
myndig-förskyldighetinfördbl.aHandikappombudsmannen är en
ombuds-frånuppmaningkommunerochlandstingheter, att

skyldighetocksåverksamhet ochuppgifter sinlämna enommannen
möjlig-med ombudsmannen. Dennaöverläggningartillkommaatt

landsting och kommunermyndigheter,andrapåverkantillhet
Barn0mbudsmannen.Videt gällerförfattningsenligt stödsaknar när

Barnom-utvärdering ochdärför det översynföreslår görsatt aven
verksamhet.ochfunktionbudsmannens

frivilligorganisationerStödet till

svensktroll ispelatalltidFrivilligorganisationer har storen
och in-opinionsbildarerollviktigastesamhällsliv. Deras är som

verksamheterkonkretasinahar ocksådeformatörer, genommen -
fungerardelavant-garde-funktion. Enprojekt-med olika somen

spridainriktar sig påmedan andrafrågor,pådrivare i olika attmer
Frivilligorganisationernasspecialområden.sinakunskaper inom

flyktingbarn,gällerdetbarnfrågorolikadebatten iinverkan när-
behovetoch tidigarebarnmisshandelåtgärder mot avm.m.

betonas.kan inteBamombudsman nogen -
frivilligorga-utfrågning medunder våren 1997Vi anordnade en

iingår Nät-organisationersamtligaInbjudnanisatonerna. somvar
meddiskuterabl.a.SyftetBarnkonventionen.verket för attvar
kanspecialkunskapermed sinahur defrivilligorganisationerna
förtVi harBarnkonventionen.genomförandet ävenmedverka vid av

regeringenreferensgrupp,med denfrågadiskussion i denna som
Barnkommittén.tillhar utsett
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Det emellertid viktigtär hålla isär vad regeringensatt är ochsom
myndigheternas och vad kan förväntas frivillig-ansvar som av
organisationerna. Vid Utfrågningen poängterades från flera håll
vikten hålla isär de olika rollerna.att Det regeringenärav ärsom
ansvarig för konventionen genomförs. Organisationernaatt kan vara
viktiga samarbetspartners, har roll. bekymmer,Ettmen en annan

fler organisationer regeringen läggertog är förattsom ettupp, stort
på dem.ansvar

Vi vill understryka vikten dialog och samverkan medav
frivilligorganisationerna. Som organisationerna själva har påpekat

det emellertidär vikt skilja vadstor myndigheternasatt ärav som
och vad frivilligadeär organisationernas roll. Viktenansvar som av

tillvarata den kunskap, kompetensatt och erfarenhet finns hossom
frivilligorganisationerna kan inte betonas. Med det måste ske inog
form dialog och samverkan.av

Oavsett Barnombudsman och eventuella barnombud i kommu-
kommer de frivilliga organisationerna alltid behövas inerna att

försvaret barnets rättigheter. De har viktig roll spelaav atten som
övervakare konventionen respekteras;att de kan undersöka ochav

kränkningar ochrapportera försummelser; de kan bidra tillom
upplysning och folkbildning barnets rättigheter; de kan mobilise-om

intressegrupper och påverka beslutsfattare; de kan rådra och medge
insatser bidra till konventionen blir verklighet.attegna

De årliga utfrågningar Nätverket anordnar och inbjudersom
företrädare för regeringen till betydelseär för lyfta framstor attav
bamfrågorna inom olika områden och belysa brister i lagstiftningatt
och tillämpning. Det därför viktigtär regeringen i fortsätt-att även
ningen dessa årliga genomgångartar på allvar och bereddär att ge
konkreta besked vad har gjorts och vad planeras.om som som

Frivilligorganisationerna utnyttjas i utsträckningstor som en
det gäller spridningennär kunskap Barnkonventionen.resurs av om

De ofta anlitade förär tillhandahålla föreläsareatt olika skolor
och utbildningsanstalter, inom myndigheter, kommuner och lands-
ting. Ett problem i sammanhanget organisationerrna har pekatsom
på, de ofta förväntasär dettaatt gratis ellergöra till låg kostnad.en
Hem och Skola har uppgivit sedan börjadet.ex. betaltatt förtaman
sin medverkan i lärarhögskolornas utbildning, anlitas organistionen
inte i lika hög grad tidigare.som

kravDe kan ställas regeringen organisationernaär fårsom att
möjlighet verka och deras rollatt och oberoendeatt respekteras.



123BarnkonventionenGenomförande1997:116SOU av

Informationsinsatser

naturligt-Barnkonventioneninformationen ärdel isjälvklarEn om
kostnadsfritttillgängligfinnasskalli sig. Denkonventionstextenvis

allobligatorisk iocksåbörden.vill del Denför alla ta varaavsom
informations-fortlöpandevidarekrävsskolundervisning. Det en

behövertillständigtdet kommerverksamhet; sompersonernya
arbetaryrkenolikainomsåväl barninformeras, sompersonersom

Barnkonventionsgruppeninformationsbroschyrbarn. Denmed som
regelbundet idelasdärförbörRättigheter,Minatagit fram, uthar

Ännu verkligadeninformeraangeläget ärskolorna. att ommera
Sverigebarn iallaMålet måstekonventionen.innebörden attvaraav

for.vad den stårochBarnkonventionentillskall känna
tillgänglig påfinnsBarnkonventionenviktigtvidareDet attär

och döva.for blindaochspråkolika även
påpekats,hartidigareåligger,informationenforAnsvaret som

Även medel tillställerregeringenpositivtdet är attstaten. om
informationsinsatser,förfogande förfrivilligorganisationernas

regeringsbeslutetrefererade avsättai det attt.ex. omovansom
från-intemedel, kanarvsfondensAllmännamiljoner staten20 av

barn ochsärskiltallmänheten,förhända sig sitt Ansvaret attansvar.
erforderligfårmed barn,arbetaroch yrkesgrupperungdomar som

åvilarinformation staten.

biståndochsamarbeteInternationellt

intesamarbetetinternationellamed i det ärkan bidraSverigeDet
Därvid våraland.i vårthar gjorts ärerfarenheterminst de som

ochframgångarvåralika intressantamisslyckanden minst som
"biståndsexper-viktigaminst likabarnkunniga yrkespersoner är som

i samarbetet.terna"
människorvärldenshälftenfaktumDet närmareär attett av
barnenländernafattigaår. debarn under 18 l utgörbestår enav

födergenomsnittfamiljer ii fattigadå kvinnorandel,ännu större
maktlösaunderordnadeEftersom barnflest ärbarn. är mervuxna,

detsårbarapsykisktfysiskt och äroch beroende änsamt vuxnamer
Svenskfattigdom.drabbadeblir hårdastallmänhet barneni avsom

dennafattigdom. Motinriktad bekämpabiståndspolitik är att
svensksärskilt ibarn beaktassjälvklartbakgrund blir det att

biståndspolitik.
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Barndomen dessutom den påverkbaraär perioden i livet.mest
Villkoren för barn spelar mycket roll för hälsa, socialstoren
funktion och produktivitet i livet. En väl fungerande barndomsenare
och utbildning viktiga förutsättningar både förär skapa eko-att
nomisk tillväxt och för främja demokratin i land.att ett

Vi det positivt Sida har blivit aktivt och mål-attser som mer
inriktat vad gäller införandet barnperspektiv i biståndspoliti-ettav
ken. återstårDet dock mycket innan barnperspektiv kangöraatt ett

prägla biståndet. För kunna genomförasägas barninriktatatt ett mer
bistånd krävs framförallt kunskap och insikt barns situation ochom
förhållanden, inte minst de kulturella betingelserna. Därförom ser
vi det positivt Sida har igång undersökningar kringatt sattsom
barnperspektiv i biståndsverksamheten.

Vi vill också det viktigt biståndetpoängtera är tillatt att anpassas
barnet och dess bästa, barn sociala, politiska och eko-att ses som
nomiska varelser det finns förståelse för vilka roller desamt att en
spelar i familje- och samhällslivet. delarI världen diskri-stora av
mineras flickebarn. finnsDet olika förklaringar till detta. Allmänt

kan dock i de kulturer där kvinnorsägas underordnadesett att är
har flickor svårare situationmän, pojkar. därförDet viktigt,är ären

särskilt med beaktande artikel i2 Barnkonventionen, tillattav se
flickors behov vid utformandet biståndet. Det viktigtär även attav
biståndsarbetet riktar uppmärksamheten barnpå i behovärsom av
särskilt skydd och stöd eller på något diskriminerade.sätt ärsom

För barnperspektivet ska bli uppmärksammat och fåatt genom-
slag i svensk biståndsverksamhet, vi Sida skall åläggasattanser

barnkonvekvensanalysergöra i sin verksamhet.att Idag kon-görs
sekvensanalyser svenskt bistånd i fråga jämställdhet ochav om
påverkan miljön. En sådan skyldighet skulle innebära det iatt
alla projekt för bistånd måste analys hur barn påverkasgöras en av

den svenska insatsen.av
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bästa6 Barnets

Artikel 3

Vid alla åtgärder barn, de vidtas ofentligasigrörsom vare av
eller sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativaprivata

lagstiftandemyndigheter eller skall barnets bästa komma iorgan,
främsta rummet.

åtar tillförsäkra barnet sådantKonventionsstaterna sig att
skydd och omvårdnad behövs för dess välfärd, med hänsynsom

till de rättigheter och skyldigheter tillkommer desstagen som
föräldrar, vårdnadshavare eller andra har lagligtpersoner som

för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpligaansvar
lagstiftnings- administrativaoch åtgärder.

skall säkerställaKonventionsstaterna institutioner, tjänsteratt
och för vård eller skyddinrättningar barn uppfyllersom ansvarar av

behöriga myndigheter fastställda särskilt vad gällerav normer,
säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet behörigsamt
tillsyn.

6.1 bästa konventionensBarnets -

grundpelare

Principen barnets bästa Barnkonventionens grundpelare.ärom en av
Vid alla åtgärder barn "skall barnets bästa komma i främstarörsom

Principenrummet". kan härledas två grundläggande tankarur som
båda har sina spår i konventionen: barn har fullt och likaAttsatt
människovärde och alltså inte mindre värda och barnär än attvuxna

sårbara och skyddbehöver särskilt stöd ochär

Hammarberg, T. 1995
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Barnets bästa inget begrepp i internationella deklarationerär nytt
och konventioner. antal variationerEtt principen har funnits ochav
finns i internationella dokument olika slag. embryo tillEttav
principen fanns redan i den första deklarationen barnets rättig-om
heter Nationernas Förbund 1924. Där stårantogs attsom av
"mankind the child the best that has give". I 1959 årsto toowes

rättigheterdeklaration barnets har principen utvecklats. Deklara-om
tionens artikel 2 stadgar "in the of laws for thisatt enactment

the best interests of the child shall be the paramountpurpose
consideration". i

Principen återges också i två artiklar i konventionen om
avskaffande all slags diskriminering kvinnor där det i artikelav av

handlar föräldrautbildning heter "the interest of theattsom om
children the primordial consideration all och i artikelcases" 16

bl.a. handlar vårdnadsfrägor "the interests ofattsom om som anger
the children shall be paramount". Begreppet visserligen inteär
ordagrant återgivet i andra tidigare FN-konventioner mänskligaom
rättigheter, Kommittén för mänskliga rättigheter övervakarmen som
tillämpningen den internationella konventionen medbor-av om
gerliga och politiska rättigheter har i några sina allmännaav
kommentarer General Comments hänvisat till "the paramount
interests of children", framför allt i fall skilsmässor.rörtsom

Några FN-organ har också principen barnets bästaanammat om
i sina FN:s flyktingkommissarie UNHCR betonar i sinaprogram.
riktlinjer för arbetet med flyktingbarn alla åtgärder måsteatt
vägledas "the principle of the best interests of the child".av
UNICEF har börjat tillämpa principen aktivt för sin verksam-mera
het.

. .
Att principen barnets bästa successivt har utvecklats i inter-om

nationella dokument beror huvudsakligen begreppet underatt
lång tid har funnits i nationell lagstiftning, framför allt inom
familjerätten. länderI till exempel Canada, Frankrike, Indien,som
Sverige och Zimbabwe barnets bästa utgångspunkten förär de
familjerättsliga regelsystemen I den svenska föräldrabalkens
regler föreskrivs uttryckligen vårdnads- och umgängesfrågoratt
skall efter vad bäst för barnetavgöras 6 kap..ärsom

unikaDet med Barnkonventionen barnets bästa skallär att
komma i främsta vid alla åtgärder barn. Ingetrummet rör annatsom
internationellt dokument har den bredd Barnkonventionenssom

2Alston, P. 1994
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tillalltså vidgat begreppetharBarnkonventionenartikel har.3 att
alla områden.frågor, Detfamiljerättsligabaraomfatta, inte utan

inte bara ii främstaskall kommainnebär bästabarnets rummetatt
heller enbartadoption och inteochfrågor vårdnad, umgängerörsom

för barn-ägnade barnhuvudsaki verksamheter i är t.ex.somsom
gälla allabästa skallbarnetsPrincipenoch skola. omomsorg

samhällsområden.
fokusitänkande där barnetligger delvisdetta sättsI nyttett

för förstabarnetBarnkonventionentidigare. l görsänsättett annat
internationella doku-andramed rättigheter. ltill subjektgången ett

relationibästaobjekt och barnetsbarnet sättsettment mera somses
i konventionennågonnågonting ellertill t.ex.annat omannan,

Barnkonven-kvinnor.diskrimineringavskaffande all slags avav
artikel 3dagordningen ochdärmed barnets bästationen sätter
beslut påfinns medbarnperspektivetforskall garanti närattvara en

fattas.olika nivåer
skallstadganden hänsyninnehållerNationella lagar attomsom

familjerättsliga frågor.framförallt Dettill barnets bästa rörtas
lagstift-få den nationellakanden ledninginnebär att som man av

Barnkonventionensenligtbästafrågan hur barnetsningen, i om
samtidigtbegränsad. det innebärMenartikel skall tolkas,3 attär

nationella lag-påverka desikt kommerBarnkonventionen att
gällaprincipen barnets bästa kommerstiftningarna så attatt om

det familjerättsliga.andra områden Dettaockså ärän process somen
bästagranskas med barnetssamhällssektorerkräver allaatt som

utgångspunkt.

Konventionens förarbeten

framgårportalbestämmelseartikel har karaktärenAtt 3 avenav
utarbetade Barnkonventionen.i den arbetsgruppdiskussionerna som

barnetsförslag begreppetframfördes radUnder arbetet attomen
artikel på olikaoch räckvidden i 3bästa skulle preciseras sättatt

och arbetsgruppenförslag förkastadesskulle begränsas. Sådana
kunnaartikel for den skulleföredrog vid formulering 3 attaven

tillämpas alla områden.
vad skulle med åtgärderdiskussionenI rörsomom som avses

förslag begränsa artikelnsbarn framfördes till exempel attom
"välfärd". Flera delegationerräckvidd till åtgärder barnetsrörsom
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sig detta och resultatet blev ordet "välfärd" ströks i detmotsatte att
sista förslaget.

Också diskussionen vilka skulle bundna artikelom som vara av
belyser hur arbetsgruppen slog vakt bestämmelsen3 skulleattom

omfatta alla åtgärder bam. Diskussionen gällde blandrör annatsom
artikel 3 enbart skulle omfatta offentliga myndigheters beslutom

eller den privata sektorn skulle regleras. ändringsför-Detävenom
slag lades fram innebar artikelns räckvidd enbart skulleattsom
omfatta beslut fattade offentliga myndigheter, all oficialInav
actions concerning children -.- -

Arbetsgruppen enades stryka "official", vilket kan tolkasattom
ville lämna det för tillämpa artikel 3öppetatt staterna attsom man

åtgärder vidtas privatpersoner. Artikeln dock tydlig påärsom av
punkt den privata sektorn. Privata sociala välfärdsinstitu-rören som

tioner skall barnets bästa i främsta all actionsInsätta rummet
concerning children, whether undertaken by public socialprivateor
welfare -.institutions - -

Även i frågan vilken tyngd barnets bästa skall iha olikaom
beslut forstannade arbetsgruppen formulering. denIöppenen
engelska versionen heter det barnets bästa "shall be primaryatt a
consideration" vilket har till "skall komma i främstaöversatts
rummet". Under arbetets gång diskuterades bland formule-annat
ringen "the best interests of the child shall be theatt paramount
consideration", det föransågs långtgående. "Paramount" kanmen

med övergripande, eller allt överskuggande.översättas yttersta
Ytterligare förslag primary consideration""a skulleett annat attvar

"the primary consideration". sådan formuleringEn skulle,ersättas av
enligt förslagsställarna, bättre med andra inter-stämma överens

Ävennationella dokument. detta förslag förkastades med motive-
ringen dessa andra dokument begränsade till vissa frågor,att var

till exempel adoption och vårdnad, till skillnad från Barnkon-som
ventionens artikel skulle omfatta3 alla beslut barn.rörsom som

framhölls också, det kunde finnasDet konkurrerande intressenatt
kunde lika viktiga, eller kanske viktigare det enskildaänsom vara

barnets. Vissa intressen "justice and society large, should beatsom
of least equal, importance than the interests of theat not greater,

Ävenchild". i denna diskussion framfördes artikeln begrän-att om
sades till enbart gälla barnets välfärd skulle kunna användaatt man
formuleringen "the primary consideration". Men arbetsgruppen for-
kastade detta förslag med motiveringen det skulleäven innebäraatt

onödig begränsning barnets rättigheter.en av
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"the best in-stannade alltså vid formuleringenArbetsgruppen
consideration". föredrogof child shall be primary Mantheterests a

framför tydligareformuleringsåledes bred och något enen vagare
portalparagraf ochoch Bestämmelsen formuleradessnävare som en.

därigenom flera relevanta och nödvändigabarnets bästa är ett av
således barnets bästaintressen hänsyn till. Artikel innebär3 attatt ta

enda övergripande målet och inte hellerinte kan det ensamtvara
valde obestämdutslagsgivande i alla situationer. och medI att man

for bestämd, "the", ville säkerställaartikel, i stället"a", man en
flexibilitet, skulle det möjligt i vissa situationer vägagöra attsom

andra intressen.barnets intresse mot

Barnets skall alltid beaktasbästa

framgår tydligt formuleringen artikel barnets bästaDet 3 attav av
alltid skall beaktas. "consideration" betyderBegreppet över-som

beaktande inte fåttvägande, hänsynstagande, har någon egentlig
i svenska översättningen därmotsvarighet den "a primary conside-

i främstaration" har till Med ordet"sättas rummet".översatts
"consideration" betonas barnets bästa i alla situationer beröratt som
barn alltid skall övervägas.

situation, behov och intressen skallBarnets alltså alltid beaktas
i beslutsfattandet. de fall, då låter andra intressenl väga tyngre,man
krävs myndigheterbeslutande kan visa sammanvägningatt att en av
relevanta intressen i det enskilda fallet har gjorts. Vidare kräver
Barnkonventionen beslutande myndigheter så långt möjligtatt som
har försäkrat sig barnets bästa har kommit med och redovisatsattom
i beslutsprocessen.

FN-kommitténs tolkning barnets bästaav

FN-kommittén har inte bara principen barnets bästa tillutnämnt om
de fyra huvudprinciperna i konventionen. några kommit-Ien av av

téns kommenterande slutsatser anför kommittén barnets bästa äratt
den princip skall vägledande vid tillämpning konven-som vara av
tionen "the guiding principle the ofapplication the Convention".
Kommittén hänvisar ofta tillmycket barnets bästa i sina kommente-
rande slutsatser i anslutning till ländernas Avrapporter. en genom-
gång kommitténs kommenterande36 slutsatser visar det sig attav av

barnets bästa har förts i samtliga i Prin-utomresonemang om sex.



130 Barnets bästa SOU 1997:116

cipen barnets bästa har åberopats i 80 deän procentom mer av
slutsatsernakommenterande

FN-kommittén använder artikel barnets bästa3 i huvudsakom
två För det första barnets bästa allmän principsätt. ses som en som
skall lagstiftning, administrativa beslut och andragenomsyra
åtgärder vidtas. Kommittén har i sina kommenterande slutsatsersom
konsekvent granskat hur barnets bästa uttrycks i lagstiftning och hur
principen återspeglas inom områden hälso- och sjukvård,t.ex.som
utbildning, barnomsorg och socialtjänst.

För det andra använder kommittén principen barnets bästaom-
för tolka och innehåll konventionens sakartiklar. Kommitténatt ge
hänvisar i sina analyser sällan bara till sakartikel,ytterst utanen ser
istället konventionen helhet med barnets bästa densom en som
övergripande principen. Olika sakartiklar används i dessa resone-

bas där kopplingen till barnets bästa artikeln ettmang som ger
tydligare innehåll och ytterligare dimension.en

FN-kommittén har upprepade gånger betonat barnets bästaatt
tillsammans med konventionens andra grundläggande principer skall
användas i alla sådana situationer där konventionens sakartiklar inte

tillräcklig vägledning. tilll exempel artikel 40.3 stadgasa attger
fastställaskall lägsta straffbarhetsålder, konventio-staterna en men

ingen konkret rekommendation vilken ålder ärnen ger om som
lämpligast lägsta straffbarhetsålder. sådanaI avgöranden,som me-

FN-kommittén, skall barnets bästa användas utgångspunkt.nar som
konsekventMest kopplar kommittén ihop stadgandet i artikel

skall utnyttja det sina tillgängliga föratt staterna yttersta av resurser
förverkliga konventionens ekonomiska, sociala och kulturellaatt

rättigheter, med principen barnets bästa. mycket vanligtEttom
uttryck i kommitténs kommenterande slutsatser bakgrundär mot av
artiklarna 3 och i konventionen4 "in the light of Articles 3 and of4
the Convention". Kommittén betonar således barnets bästaatt

främstamåste i de offentliga myndigheterna för-sättas närrummet
delar tillgängliga harMan i det sammanhanget uttryckt sinresurser.

för alltför liten hänsyn har tagits till barn de offentligaatt näroro
utgifterna skärs harDenna inte bara framförts till utveck-ner. oro
lingsländer Mexico, Pakistan och Paraguay också tillutansom
industrialiserade länder Canada, Danmark, Frankrike ochsom
Storbritannien.

3Alston, P. and Gilmour-Walsh, B. 1996
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tid ochvarierarstatiskt begrepp. Detbästa inget överBarnets är
tillsociala värderingarochdess kulturellasamhälle medfrån ettett

utifrån varjetillfrån barnvarierar ocksåDet annatettettannat.
intebarnets bästaindividuella situation. ärbarns Men trots att en
grundläg-radBarnkonventioneninnehålleralla givet sågång för en

viktiguniversella. Enskallför barn och dessarättighetergande vara
definitionuniverselldenkonventionenaspekt är att avger enav

världen.hela Dessför barnbör gällavilka rättigheter översom
alla samhällengälla irättigheter skallbarnetsdefinition oavsettav

särdragñandrakultur, religion eller
medkonventionbästa iportalparagraf barnetshaAtt enomen

eftersomhävdatsharhar kritiserats. Detuniversell karaktär att
bästabarnetsbedömningen vadoch äruppfattningen ärsomavom

helståtgärdervilkaartikel legitimerakulturbundet kan 3 som
landunderutvecklatexempel.kan IbarnarbeteSynen etttas som

tilloch bidrararbetarockså barnenfamiljen beroendedär är attav
överlevnad bådenödvändigt för barnetsbarnarbeteförsörjningen är

kan detsådant landinnebär isikt.på och lång Dettakort att ett
möjligt.tidigtarbeta såtill barnets bästa att somanses vara

ländersstatiskt begreppbästaLika lite barnets ärär ettsom
statiskt.någontingutvecklingsnivåoch socialakultur, ekonomiska

dimensionernaviktigasteframhållit deFN-kommittén har att en av
berördet i varje beslutbarnets bästaprincipen ettär att somav om

förhandsprövning. Konsekvensernaeller flera barn måste göras en
bedömas innanfor barnet eller barnen börolika beslutsalternativav

fattas.beslut
Även ländernasgranskningFN-kommitténs är stegrapporterav

fårgenomförs så barnförändringarsyftar tilli attatten process som
sigEnligt artikel 44 åtarinnehåller.de rättigheter konventionen

åtgärder harkommittén detilllämna rapporterstaterna att somom
och derättigheter "omkonventionensvidtagits för genomföraatt
rättigheter".dessaåtnjutandetframsteg gjorts i fråga avomsom

påverkar"svårigheterskall eventuellaRapporterna även ta somupp
artikel 44.2. FN-åtagandena uppfyllts"i utsträckningvilken - - -

ländernadiskussionerna med de olikakommitténs hållning i är
medi överensstämmelsekonstruktiv, vilket ocksåmedvetet är

4 Pais,Santos M 1997
Hammarberg, och de mänskliga rättigheterna.T; FN -
5Alston, P. 1994

Gilmour-Walsh, 1996Alston, and BP
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konventionens anda. Avsikten inte peka regeringär elleratt ut en
kultur skyldig, avsikten i stället bidra medärutan atten som

synpunkter, rekommendationer och förslag innebär förbät-attsom
tringar för genomförasbarn kan

Som led i sker kulturmöte vid FN-kommitténsett ettprocessen
granskning ländernas enskilda landetsDet uppfattningrapporter.av

och förhållningssätt till barn som präglat dess ekono-ärom av
miska, sociala och kulturella förhållanden reflekteras i medmötet
FN-kommittén bakgrund internationell konventionmot av en om
barnets rättigheter. Landets kulturella barnets bästa detmötersyn
internationella Samfundets grundvärderingar vilka rättigheterom

alla barn bör ha. landEtt för viktent.ex. argumenterarsom som av
barnarbete får i dialog med FN-kommittén möjlighet hittaatt nya
lösningar sinapå problem.

6.2 Innebörden barnets bästaav

6.2.1 Vad barnets bästaär

Frågan vad barnets bästa diskuteradesär inte underom som ut-
arbetandet Barnkonventionen. Artikel 3 innehåller både kol-av en
lektiv och individuell aspekt. artikelnsl första del talas barnen om
i pluralis, medan det i sista delen talas barnet i singularis, "vidom
alla åtgärder barn skall barnetsrör bästa komma i främstasom - - -
rummet".

De två nivåer omfattas artikeln kan i vissa situationersom av
dilemma, i frågor både kvantitetett och kvalitett.ex. rörvara som

där barns bästa kan komma i konflikt med barnets bästa. Eller
Ärannorlunda uttryckt: det bättre för barn verksamhetatt en

omfattar samtliga barn verksamheten begränsasän till mindreatt ett
antal för kunna hålla högre kvalitet Skall barnetsatt bästa avgöras

kvantiteten eller kvaliteten i verksamheten Den egyptiskeav
professorn Adel Azer beskriver i artikel hur bristen på skol-en
byggnader och lärarresurser försatte den egyptiska regeringen i ett
sådant dilemma. Frågan kom ställas det bättreattsom attvar om var

6Hammarberg, T. 1996
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heltid eller skolansfick undervisning påhälften eleverna omav
undervisningskift alla elever fickskulle användas i så attresurser

dagarna.7halva
artikelformulerad i 3barnets bästa denPrincipen är gersomom

konven-dilemman. kanvägledning i sådana Däremotingen direkt
till andra artiklar,artikel i relationtionen helhet, 3 geom sessom

skallBarnkonventionenFN-kommittén betonarvägledning. att ses
principerna skall tolkas igrundläggandehelhet och deattsom en

egyptiskasakartiklar. detrelation till konventionens Tar man
beslutfrån artikel kan bådeexemplet och utgår enbart 3 attett om

dagarna och beslutskall få undervisning helahälften barnen ettav
legitimerashalva dagarnaalla barn skall få undervisningattom

medbästa. Tolkas artikel 3 tillsammansutifrån principen barnetsom
artikel konventionenicke-diskriminering och 28artikel 2 gerom

flertal ställenvägledning. artikel 28 betonas pådäremot I attett
överordnat. stårutbildning skall omfatta alla och detta Detäratt t.ex.

för alla", utbildninggrundutbildning skall "tillgängliggöras attatt
skall "åtkomlig för varje barn",efter grundutbildningen göras att

for alla" och studieråd-utbildning skall "tillgänglighögre göras att
"för allayrkesorientering likaså skall åtkomliggivning och göras

Konventionen således tydligt beskedbarn", artikel b.28.1 ger om
tillgänglig för alla barn. den månundervisning skall 1görasatt

fullvärdig utbildning skall dennasaknas for barnenatt ge enresurser
"gradvis".8förverkligasrättighet

följer dessa principer ilands politik stårEtt överensstäm-som
kanmed vad Barnkonventionen kräver. Med andra ordmelse sägas

behandlar olika områden speciellt,de artiklar, ut-att gersom mer
grundläggande principer skalltryck för hur Barnkonventionens

områden behandlas sakartiklarna.återspeglas de olika Ensom av
exempelvis ickediskri-sak de allmänna principernaär att omannan

foråterkommer beslut, inomminering och barnets bästa när ramen
enskiltgäller i landet, skall fattasde allmänna regler rör ettsomsom

barn i enskild fråga.en -
för barnets bästaFN-kommittén har inte diskuterat kriterier hur

har kommittén lagt vikt vidskall bedömas generellt. Däremot att
framhållit relationenkonventionen helhet och särskiltses som en

grundläggande principerna, artiklarna ochmellan de 6 12. Det
skall särskild hänsynvill i bedömningen barnets bästasäga tasatt av

7 i Alston 1994Azer A
l Gilmour-Walsh 1996Alston B,
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till icke-diskrimineringsprincipen, barnets till utveckling ochrätt
barnets komma till tals. dennaGenom hänvisning till barnetsrätt att

komma till tals kommittén anvisning hurrätt att ävenger en om man
beslutsfattare kan tillväga för bedöma barnets bästa: Manattsom

kan tala med det berörda barnet.
Denna aspekt har tagits den brittiske familjerättsexpertenupp av

John Eekelaar. Han det i huvudsak finns två sättatt avgöraattmenar
vad barnets bästa. Det beslutsfattare olika nivåerär är attsom ena

bedömningar grundas vetenskap och beprövadgör erfaren-som
het. handlarDet alltså skaffa sig kunskap barn ellerattom om
inhämta sådan kunskap från andraDet detsättet ärexperter. att
berörda barnet tillåts uttryck för sin uppfattning vad ärge om som
dess bästa dynamic self-determinism. förutsätter dockDetta att
barnet vistas i miljö där det inte alltförpåverkas myckettryggen av
någon enskild bästaDet underlaget för bedöma vadattvuxen. som

barnets bästa får kombinera dessa bådaär perspektiv.attman genom
Alltså både objektivt det barn forskning ochett vetman om genom
erfarenhet och subjektivt perspektiv höra barngenom självaett att
och beslutsfattandet.°bygga in deras synpunkter i

Artikel barnets3 bästa alltså portalbestämmelseärom en som ger
vägledning hur sakartiklarna skall tolkas samtidigt sak-om som
artiklarna vägledning innebörden principen barnetsger om av om
bästa på de olika områdena behandlas sakartiklarna. Uppstårsom av
konflikt mellan olika sakartiklar kan principen barnets bästaom
användas instrument för lösa sådan konflikt. Påett attsom en
motsvarande kan artikel 3 användas vägledning konfliktsätt som om
mellan olika nationella lagar eller lagregler skulle uppstå. Vidare
kan artikel 3 användas utvärderingsinstrument, förett att ut-som
värdera lagar eller åtgärder inte täcks konventionen själv.som av

funktionerDe artikel kan ha3 kan sammanfattas i fyrasom
punkter:

Artikel skall3 vägledande i alla beslut bam.rörvara som
Artikel kan3 fungera instrument för utvärdera lagarett attsom
och policy inte täcks konventionen själv.som av
Artikel kan fungera3 "medlande" princip kansom en som
användas skall lösa konflikternär kan uppståt.ex.man som
mellan olika rättigheter.

9EekelaarJ i Alston 1994
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artiklar iandrainnebördenbelysatillhjälpaArtikel 3 kan4. att av
vägledandeskallbästabarnetsPrincipenkonventionen. varaom

genomförs.konventionendå

behovoch barnsbästa6.2.2 Barnets

vedertagnaerfarenhet dvs.beprövadochvetenskapkombineraAtt
enligttalstillsjälva kommabarn är,med låtabarnkunskaper attom

vadbedömningmetod för ärönskvärdmening,vår somaven
beprövadeoch denvetenskapendåVadbästa.barnets säger er-

hardecenniernadeUnderbästabarnetsfarenheten senasteom
dennautvecklats. Ibehovbarnsforskningochkunskaper om

grundläg-harbehovsådanaskiljaforskning brukar ensomman
ocksåbehovoch andrautvecklingbarnsforbetydelsegande ett som

avgörande Deochdjupa sätt.inteviktiga,är sammamen
normalförnödvändigasådanabehovengrundläggande ärär ensom

utveckling.
bästa,enskilda barnetsdettalarBarnkonventionen menom

faktorerradinnebärallmänhet, vilketibarnockså att somenom
vår delrapportbedömningen.i Iskallbehovbarns vägasrör

vi1996:115SOUutlänningslagenochBarnkonventionen tog
bedöm-ingå ibehov börgrundläggandesådananâgra ensomupp

bästa:ning barnetsav

elementäraskydd.omvårdnad och Detbehov mestBarnets av-
skyddomvårdnad och detdenfårbarnetlivsbehovet är att som

behöverutvecklas. Barnöverleva ochför ävendet behöver att
kost,näringsriktigbarnVidare behöverfaror.skydd yttremot

omvårdnad vidvård ochbarnLikaså behöverbostad.kläder och
delvis in-behovpsykiskafysiska och ärsjukdomar. Barnets

medi-omvårdnad hörbehovTill barnetsflätade i varandra. av
handikapp ochvidrehabiliteringellerhabiliteringvård,cinsk

hälso-för allvarligadär det intemiljöskador utsättssamt en
risker.

aspektenviktigasteavgjortföräldrar. DenbehovBarnets sinaav-
förhål-stabiltvaraktigt ochharbarnetbästabarnets är ettattav

bara barnetstillgodoser inteFöräldrarnaföräldrar.lande till sina
trygghet ochkärlek,dess behovocksåfysiska behov utan av

medbarnet hjälpbehöverbehövas. Vidare gräns-känsla attav
barnet destoomvärlden. Jusättning och tolkning är meryngreav
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beroende det föräldrarnas psykiska stöd. Små barnär tolkarav
verkligheten till del det de uppfattar föräldernsstor genom av
upplevelse. Föräldrarna vidare barnets för framtiden.är garanter

behöverBarn framtid och det via föräldrarna barnetsären som
bild framtiden formas. Forskningsmässigt finns enighetav en om

kontinuitet i barnets relation till föräldrarna barnsatt är ett av
Ävenallra grundläggande behov. barn i förpuberteten ochmest

tonåren har behov båda sina föräldrar, behoven dåav men ser
vanligtvis annorlunda i barnets tidigare åldrar. Till bamän ochut
ungdomars behov sina föräldrar hör också få grundläg-attav en
gande självkänsla och identitet för så småningom kunnaattegen
lämna sina föräldrar och bygga liv.ett egetupp
Barn behöver respekt för måste få kännasin integritet. Barn att-
de behövs, de har uppgift fylla och de fåratt att att taen ansvar.

behöverDe möjlighet påverka sin situation och i taktatt egen
med stigande ålder och mognad få för sina personligata ansvar
förhållanden och sitt handlande. Till respekten för integriteten
hör barnets behov bli behandlat med aktning för sinattav person
och vilket innebär barnet skall visas hänsynegenart, i frågaatt

de individuella egenskaper och särdrag det har. Tillom som
respekten för integriteten hör också respekt för barnets och
tonåringens utvecklande identitet. Respekt för barnav en egen
lägger grunden för barnets förmåga Visa empati ochattegen
respekt för andra. Barn och ungdomar får inte ellergeneras
förödmjukas inför andra och därmed löpa risken attpersoner,

för andras löje eller ringaktning.utsättas

6.2.3 Avvägning andra intressenmot

Barnkonventionens artikel 3 tydlig denpå punkten barnetsär att
bästa alltid skall beaktas. Det innebär beslut olika nivåer kanatt
komma innehålla två ställningstaganden, dels bedömningatt en av
vad faktiskt barnets bästa, dels avvägningär andramotsom en
intressen.

Konventionen stadgar barnets bästa i vissa situationer skallatt
absolut prioritet. tillI exempel artikel 21 handlarges som om

adoption stadgas "skall säkerställa barnets bästaatt staterna att
främst beaktas" shall that the best interests of the child shallensure
be the consideration. På motsvarande finns i artikelparamount sätt
18 starkare formulering jämfört med artikel Artikeln handlaren
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harFöräldrarnabådaprincipenskall erkänna ettattatt staternaom
ochutvecklingochuppfostranför barnets attgemensamt ansvar

bestthefrämsta rummet"iför dem komma"skallbästabarnets
artikel 9ltheir basic concern.will bechildof theinterests som

grundföräldrarsinaskiljs frånbarnde fall dåhandlar t.ex.ettom
kontaktupprätthållabarnetsbetonasvanvårdatsdet rätt attattav

bästa" exceptbarnetsstriderdå dettaföräldrarnamed "utom mot
interests.childs bestthetocontrary

skallintressenandrabästabarnetssituationer då vägsI mot
consideration.primaryfaktorvägande abarnets bästa tungtenvara

bästabarnetsför hurvägledningdirektingendock tungtDet ges
Föräldrarna,handi förstabesluti rörskall väga t.ex. men somsom

flertaletbästa.enskilda barnets lför detfår konsekvenserockså
bedöms.asylskälföräldrarnasdetutlänningsärenden är t.ex. som

barnfamiljensförkonsekvenser ärdirektafårEftersom beslutet
i beslutet.bästa skallgiltig och barnets vägasartikel 3dock

tillmotsättningiför sig kommabästa kan ettBarnets sett mer
ochbehovtill andraellersamhällsintresseövergripande gruppers

ekonomiskafördelningenhandlar detOftaintressen. resurser.avom
tydligtnågotkonventionensituationeri sådanahellerInte ger

skallbarnets bästaskall lösasmotsättningenbesked hur utom attom
FN-kommittén harbedömningen.vägande faktor itungtvara en

tillförhållandeifår missgynnasinteframhållit barnatt vuxna.
landiekonomiska lägetdet ärKommittén ettattt.ex. ommenar

drabba barnfår detta intemåste änbesparingarsådant görasatt mer
besparingarocksåunderstrykerFN-kommitténandra att omgrupper.

myndigheterbeslutandeden göraför barn måstei verksamhetergörs
fårbeslutsalternativvad olikaanalyserakonsekvensanalys dvs.en

bästa harbarnetsoch visaför kunnaför konsekvenser barn att
i beslutsfattandet.beaktats

Barnperspektiv6.2.4

barn-samhälleligatidsvårBarnkonventionen kan utgörasägas
kollektivavärldssamfundetseftersom den uttryckerperspektiv syn

innebärgrundsynKonventionensungdomar.barn och attsom
respekte-rättigheterfå sinadiskrimineringbarnsvarje rätt att utan

till barnet ochlyssnaviktenprincipen barnets bästa,rade, attavom
tillhållning barnutveckling, formaralla till liv ochbarns rätt en

ställer påBarnkonventioneninternationella planet. kravdet Det
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världens detta förhållningssätt, detta barnperspektiv,ärstater att
skall alla beslut barn.rörgenomsyra som

Utgångspunkten i barnperspektivet respekten för barnets fullaär
människovärde integritet.och Alla människor små harstora som- -
lika värde. Ytterligare utgångspunkt i barnperspektivet barn-ären
domens egenvärde. Barn inte bihang till föräldrarna eller passivaär

föräldrapåverkan. inteDe miniatyrupplagormottagare ärav av
unika individer med behov. Barndomen såledesutanvuxna egna ses

inte enbart förberedelsetid för vuxenlivet delutansom en som en av
livet med värde i sig.ett

Begreppet perspektiv betyder synvinkel. detta sammanhangI kan
det betyda olika beslutsalternativ barnets synvinkel,att attse ur se
med barns handlarDet försöka reda hurögon. barnatt taom
uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Det
räcker alltså inte med någontinggöratt man som man som vuxen

till barnets bästa. Barnperspektivet innefattar visstettanser vara
mått empati, inlevelse och förmåga identifiera sig med barnetsattav
situation.

självBarnet kan inte "ha barnperspektiv". leverDet i barn-ett
perspektivet. Det i detta sammanhang är attsom avses vuxna
beslutsfattare försöker "med barnets ögon" hur olika beslutse
uppfattas barnet själv. Barnperspektiv innebär alltså barnetattav

fokus.i Det kan ocksåsätts betyda den har barnet i sinatt vuxne
"synvinkel". Att ha barnperspektiv innebär barnetett att se som
"expert" dess situation. Ingen bättre hur det ärvet attegen vara
fem år femåring. Detta betyderän det inte bara finnsatt etten
barnperspektiv. femåringsEn värld inte densammaär 16-som en
årings. barnperspektivEtt skiljer sig alltså från ungdomsperspek-ett
tiv. Att ha barnperspektiv i beslutsfattandet innebär ocksåett att man

analyserar vilka följder beslut kan få för enskilt barnett ettnoga
eller för barn som grupp.

Att ha barnperspektiv innebär vidare sig iett ochsätteratt man
försöker förstå barns eller ungdomars situation. Förståelsen är
central och förutsättning för kunna vidta åtgärder för barnetsatten
bästa. Därmed inte förståelsen alltid behöver betydasagt att ett
accepterande. bytaAtt perspektiv, världen med andrasatt ögon,se
förutsätter också förmåga för sin inlevelsesätta gränser såatt egen

inte helt barnetsatt eller tonåringens värld. iDet ärman anammar
sista hand den utifrån perspektiv, kunskaper ochett vuxetvuxne som
erfarenheter måste fatta beslut och för beslutet.ta ansvar
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barnperspektiv ianvänder vi begreppetSammanfattningsvis
vidtardet ochförståefterbarnet,betydelsen strävar attatt vuxna ser

detta ingårbästa.till barnets lde bedömer attåtgärder varasom
medindividdetrespekteraochtill barnetlyssna egnaensom

uppfattningar.ochrättigheter

övrigtinnehåll iArtikelns6.2.5

tillskyldigartikel 3.2BarnkonventionensEnligt är att attstaten se
omvårdnadskydd och denjurisdiktion får detinom landetsalla barn

föräldrar-respekteraavseendei dettamåstede behöver. Statensom
i artikelStadgandettill barnet.förhållandeoch plikter iansvarnas

Barnkonven-för tolkningenbetydelsegrundläggandehar3.2 aven
stadgandet karaktärharsin placeringhelhet. Medtionen avsom

portalbestämmelse.
sighar åtagitstark.artikel 3.2 StatenFormuleringen i attär

artikel 3.2och omvårdnad.får skydd Avtillförsäkra barnetatt
i denskydda barnaktiv skyldighetharframgår också attstatenatt en

för barnet,lagligtharföräldrar eller andramån ansvarpersoner som
fullgörabarnet. kunnaskyldigheter Förfullgör sinainte attgentemot

fårtill den kontinuerligtskyldigheter måstedessa staten attse
lever under.förhållanden barn Detdetillräcklig kunskap somom

fungerar såfinnas informationsrutinermed andra ordmåste attsom
säkerhetbarnsfår kännedomberörda myndigheter äratt ettom

för skyddaåtgärdersnabbt kan vidtahotad myndigheternaså attatt
föruttrycktflertal tillfällenFN-kommittén har vidbarnet. attett oro

sårbaraförhållandena förgällersärskilt vadsådana rutiner saknats,
barn.°grupper av

skallvilkaartikel handlartredje punkten i 3Den normer somom
för vårdinrättningaroch andragälla för institutioner som ansvarar

skyddd barn.och av
placerad i artikel 18börjantillformuleringDenna somenvar

utarbetadearbetsgruppenhandlar barnomsorg. Menbl.a. somom
kunde gällainte baraStadgandetBarnkonventionen ansåg att

för vårdinstitutionerbarnomsorg allautan typer ansvararsomav
fickartikel ochflyttades stadgandet till 3eller skydd barn. Därförav

portalbestämmelse.därmed karaktären av en

° Hodgkin, Newell, 1997R.
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Stadgandet innehåller två skyldigheter. det förstaFör skall
för bl.a. personalens antal och lämplighet fastställas och förnormer

det andra skall säkerställa uppfylls.staten Detta gälleratt normerna
barnomsorg artikel 18.3,t.ex. alternativ omvårdnad artikel 20,

vård för barn med handikapp artikel 23, rehabilitering artikel 39
och institutionell förvård barn har begått brott artikel 40.som

Bestämmelsen gäller inte enbart vård- och behandlingsinstitutio-
i offentlig regi alla institutioner, tjänster ochutan inrättningarner

för vård eller skydd barn. I många länder detsom ansvarar ärav
sedan lång tid tillbaka i huvudsak frivilligorganisationer eller privata
institutioner för olika vårdinstitutioner och itypersom ansvarar av
vissa länder förs privatiseringspolitik innebär tidigareatten som
offentliga vårdinstitutioner överförs i privat regi. Det krav artikel 3.3
ställer skall tillse fastställdaär att staten efterlevsatt ävennormer

det gäller sådana institutioner.när
FN-kommittén har i anslutning till artikel 3.3 uttryckt över attoro

institutionsvârd för barn används alltför ofta och det ofta bristäratt
på alternativ till sådan vård. Vidare har kommittén påpekat brister
i tillsynen institutioner för barn.av

6.3 Barnets bästa i svensk lagstiftning
och praxis

6.3.1 Allmänt

omiPrincipen barnets bästa ingalunda iär svensk lagstiftning.ny
Den har funnits där långt innan Barnkonventionen I börjanantogs.

vårt sekel kom reaktion hur dåligt barn kunde ha det.av moten
Detta ledde till vi under åren 1917-1920 fickatt den första egentliga
bamlagstiftningen i Sverige. Då infördes antal lagar rörande barnett
såsom lagen barn i äktenskap, lagen barn äktenskap,om utomom
lagen adoption Åroch lagen förmynderskap. 1924 kom denom om
första barnavårdslagen. Det genomgående i dessa lagar kantemat

principensägas barnets bästa. Detta kan gällaävenvara sägasom
bestämmelsen i 1920 års lag barn i äktenskap, i vilkenom aga om
stadgades bl.a. "om det för barnets uppfostranatt nödigt ägdevar
föräldrarna tukta barnet med hänsynsätt till barnets åldersom
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Även dettalämpligt".fickomständigheterövrigaoch omanses
uttryck förändådetlångt från dagens,ligger är attettsynsätt aga var

sammanhangdettabästa. Ialltså för barnetsför skull,till barnets
skulleför barnvårdnad. haAttskapades begreppet ettansvaretäven

barnetalltinte innebära bestämma ävenbara attutanatt geom
sedan harreformarbeteomvårdnad. Detbarnet och somomsorg

motiveratsgenomgående"barnlagsområdet" hargenomförts inom
barnets bästa.av

beaktasför barnetbästskall vadflera författningarEnligt ärsom
föreskrivs i fleraföräldrabalken6 kap.vid beslut olika slag. Iav

för barnet.bäst lefter vadbeslutaskalllagrum ärrättenatt som
eller beslutdomarverkställighetföräldrabalkenkap.21 omavom

skall tillföreskrivs hänsynvårdnad eller tasumgänge attm.m.
införs från densocialtjänstlagen 1980:620barnets bästa. §I 1

tillhänsyneninnebördbestämmelse medjanuari 19981 atten
Enligtbarn.åtgärderskall beaktas vidbästa särskiltbarnets rörsom

prövningvissa fallkrävs inamnlagen 1982:670 rättens omav
utlänningslagenbästa. §förenligt med barnets I 1namnbyte är

i falltill barnets bästaskallföreskrivs hänsyn1989:529 tasatt som
barn.rör

uttryckligensåledesnämnda lagstiftningendenI angesovan
myndig-vägledande förskalltill bästahänsynen barnetsatt vara

lagstiftning för vilkenemellertidfinnsheternas åtgärder. Det annan
uttryck-detvägledandebästa har varitprincipen barnets utan attom

såledesföräldrabalkenkap. 6 §ligen har I 4 attangetts. enanges
till fördel fördenbifallas endastansökan adoption får äromom

bestämmelsersärskildamedbarnet. och lagen 1990:522 3I om
vård skall beslutasbestämmelservård finnsLVU attomungaav

utvecklinghälsa ellerrisk för denfinns påtagligdet att ungesom en
barnets bästauttrycka principenskadas. Detta är sätt attett annat om

redogörelse för LVU.avsnitt förse 14.2 närmareen
Även ungdomar ibarn ochreglernavid utformningen omav

varit vägledande.bästaprincipen barnetsbrottmålsprocessen har om
bestämmelsermed särskilda1964: 167Sålunda finns det i lagen

handläggningeni frågasärskilda reglerlagöverträdare omom unga
förmänniska i avsnitt 14.5brottmål serör enungav som en

utförligare redogörelse.
sådanabarnperspektiv kommer till uttrycklagar i vilkaDe ärett

förhållanden direkt barn.där det primära syftet reglera rörär att som
reglerasyftet inte barnslagstiftning där det primäraI är attannan

principenberörs, saknas hänvisningar tillförhållanden där barnmen
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barnets bästa. Så fallet i plan- och bygglagenär 1987:l0t.ex.om
och i trañklagstiftningen.

6.3.2 Föräldrabalken

Vårdnad

6 kap.I l och föreskrivs2 FB barn har till omvårdnad,rättatt
trygghet och god fostran. dettaFör vårdnadshavaren.en ansvarar
Vidare föreskrivs vårdnadshavaren för barnet fåratt attsvarar
behövlig tillsyn tillfredsställande försörjning och utbildning.samt

Enligt första3 § stycket står barnet från födelsen under vårdnad
båda föräldrarna, dessa gifta med varandra, och i fallärav annatom
modern Gifter föräldrarna sig efter barnets födelse stårav ensam.

barnet därefter i allmänhet under båda föräldrarnas vårdnad. Skiljer
sig föräldrarna barnetstår därefter under båda föräldrarnasäven
vårdnad inte den vårdnaden upplöses enligtom gemensamma
bestämmelser i och7 8 nedan.se Detta markeringär atten av
huvudregeln bör båda föräldrarna efter skilsmässa haratt ävenvara

för sina barnett 3 § andra stycket.gemensamt ansvar
Föräldrar inte gifta med varandra kan fåärsom gemensam

vårdnad antingen anmälan till socialnämnden eller skatte-genom
myndigheten eller, under i 4 § angivna förutsättningar, attgenom
hos väcka talanrätten vårdnad. Rätten skall i sådantom gemensam
fall förordna vårdnad det inte uppenbartärom gemensam om
oförenligt med barnets bästa.

Rätten kan, talan eller båda föräldrarna, upplösa denav en ge-
vårdnaden och anförtro vårdnaden föräldrarnamensamma en av

efter vad bäst för barnet. Denär vårdnaden kansom gemensamma
dock bestå den förälder begärt upplösningen inte motsätterom som
sig fortsatt vårdnad 5 §.gemensam

Skulle vårdnadshavare vilja ha förändring beträffan-en ensam en
de vårdnaden, så skall efter vad bästrätten för barnetärsom
antingen förordna den andre föräldern till vårdnadshavare eller, om

förälder begär vårdnad förordna det inte denen gemensam om om
andre föräldern sigmotsätter vårdnad 6 §.gemensam

Vid bedömningen vad bäst för barnet skallär fästarättenav som
avseende särskilt vid barnets behov och god kontakt mednäraav en
båda föräldrarna 6 §.a
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dentill följdvårdnadenändringbesluta attkanRätten avavom
itill bristerskyldigasigföräldrarnaeller båda gör omsorgen omene

ellerhälsaför barnetsbestående faramedförbarnet på sättett som
vårdnadshava-bliföräldernandradenDärvid kanutveckling. ensam

förordnavårdnaden kanfråntasföräldrarna rättenbådaOm omre.
vårdnadshavareförordnadesärskilttvåelleröverflyttning till en

till bar-hänsynenbestämmelseför dennaUtgångspunkten är7 §.
uttryckligenintedettabästa ävennets anges.om

Överflyttning barnaktuellblikanvårdnaden näräven ettav
hemenskiltioch fostrats änvårdatsstadigvarande har ett annat
rådandebarnet detbäst föruppenbartoch detföräldrahemmet attär

barnet kantagitde harellerfår bestå. Denförhållandet emotsom
vårdnadshavare 8 §.särskildatilldärvid förordnas

demochbåda föräldrarnavårdnadunderbarnet stårOm en avav
båda för-vårdnaden.ha Dörföräldernandredör, skall den ensam

förordnadesärskilteller tvåanförtrosvårdnadenskalläldrarna en
för-endastvårdnadunderbarnet stårvårdnadshavare. Om avenav

eller, detföräldernanförtros den andrevårdnadenskalläldrarna, om
vårdnadshavare.förordnadesärskilteller tvålämpligare,är en

Även vårdnads-förordnadsärskiltbestämmelsei några rörsom
och b §.barnet § 10bäst för 10till vadhänvisashavare ärsom

be-skall vårdnadshavarnavårdnadVid gemensamtgemensam
angelägenheter.personliga Denbarnetsi frågor rörstämma enesom

vid deni 13vadkan, enligtvårdnadshavaren närmaresom anges
utövande.vårdnadensbestämmasjälvandres förhinder omensam

betydelse för barnetsingripandebeslutfår därvid inte fattaDenne av
det.uppenbarligen kräverframtid, inte barnets bästaom

Umgänge

behovför barnetsvårdnadshavare harBarnets attett avansvar
eller medvårdnadshavareinteföräldermed den ärumgänge som

tillgodosett.blirmöjligtså långtsärskiltstår barnetnågon närasom
det, lämnaskäl talarsärskildaskall, inteVårdnadshavaren motom

barnetssigfrämjar Motsätteruppgiftersådana umgänget.som
efter vadbeslutarbegärs,vårdnadshavare det rättenumgänge som

skallfrågorVid bedömningför barnet.bäst umgängeär omavsom
ålder ochbeaktande barnetsvilja medtill barnetshänsynrätten ta av
sambandför barnet ibeakta riskenskall vidaremognad. Rätten att

olovligen bortförsförutövandemed utsätts övergrepp,umgängeav
far illa §.kvarhålls eller l 5eller annars
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Genom ändringar i 6 kap föräldrabalken trädde i kraft årsom
1993 kom den tidigare tämligen ensidiga föräldrarätten till umgänge

bestämmelseratt ersättas i stället betonar det barnetav att ärsom
har till med sinarätt föräldrar.umgängesom
förarbetenaI till den nämnda bestämmelsen vidrättenattovan

bedömandet gängesrättsfrågan skall beakta risken förav um att
barnet i samband med förumgänge utsätts olovligenövergrepp,
bortförs eller kvarhålls eller far illa gjordes följande uttalandeannars

i allmänhet."umgängesrättom

Bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken vårdnad ochom um-
barnet igänge sätter De avgöranden fattascentrum. skallsom

bygga barnets bästa.
Det råder i dag enighet inom beteendevetenskapenstor om
det för barns utvecklingatt viktigtett barnet harär att nära

och goda relationer till båda föräldrarna dessa iäven ärom
konflikt med varandra. Under de olika faserna i barnets ut-
veckling kan föräldrarna stå barnet olika och fylla skildanära
behov. bristfälligEn kontakt med föräldrarna kanen av
försämra barnets utveckling i olika avseenden.

Av förarbetena framgår vidare bestämmelsenäven i §att 7 harsom
till syfte skydda barnen från faraatt illa utgår från barnetsatt bästa.
Vid bedömningen det finns risk barnet far illa vidattav om

med denumgänget andre föräldern, skall inte utgå frånrätten att en
förälder i princip har tillrätt med mindreumgänge det kan slås fast

föräldern olämpligatt är ha Det barnetsatt umgänge. ochär inte
föräldrarnas bästa skall avgörande. Finns det risk försom vara att ett
barn olovligen förs bort bör Limgängesbeslut utformas med hänsyn
till denna risk, för barnets bästa skall kunna tillgodoses.att Rätten
kan därvid förordna endast fårumgänge iatt Sverige ellerutövasom
bara i socialtjänstemannärvaro eller Det kanav en annan person.

förekommaäven risken för barnets försatt utomlandsatt såär
påtaglig huvudrätten inteatt över bör förordnataget umgänge.om

Verkställighet domar och beslut vårdnad ochav umgängeom

Även i de bestämmelser i föräldrabalken kap.21 handlarsom om
verkställighet domar och beslut vårdnad och åter-av umgängeom
finns begreppet barnets bästa. Utgångspunkten för bestämmelserna

dom ellerär beslutatt vårdnad ellerett skall följasen umgängeom

" Prop. 1992/932139 25s.
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denellervårdnadshavaredet.efter Ensigskalloch rättaparternaatt
emellertid behövakanfått umgängesrättdomstol haravsom

ledandeDenöverlämnat.få barnetförmedverkanmyndighets att
frånskonasskallmöjligtlångtsåbarneti kap.21tanken är att

hälsa.fysiskaochpsykiskaför dessskadligaåtgärder ärsom
medhand skeÖverlämnande första parternasskall ibarnav

inomtjänstemanledningunderochmedverkanfrivilliga enav
fårfrivilligtskekanöverflyttning inte§. När som2socialtjänsten

§. Länsrättentillgripas 3hämtningochvitesförelägganderegel
vite. Iutdömabehovvidochföreläggahanddärvid i förstaskall

utsiktslöst prövabedömas attbörjandock fråndetfall kanvissa som
möjligtlångtdock såbörHämtninghämtning.åtgärderandra somän

underochpolismyndighetenskall skeHämtningundvikas. genom
betryggande former.

verkställighethinderföljer,bästa mottill barnets atthänsynAv
innehålletföreliggaumgångesdom kan oavsettellervårdnads-av en

ochavgörande 5tidigaremyndighetsellerdomstolsallmäni annan
Ävenföljas.skall närbeslutellerdomUtgångspunkten är6 §§. att

grundarvårdnadshavarenföreliggeravgörande intedomstols utan
barnetsbestämmaenligt lagsindirekt attansökan rättsin

beviljas 7 §.skallverkställighetutgångspunktenvistelseort, attär
barnetviljabarnetsskeinteverkställighetfårEnligt § mot5 om

mednödvändigtdetfinnerlänsrättenmindremedårfyllt 12har
ochangeläget störstabästa. Detbarnet är atttillhänsyn omsorg

Ävenvilja.barnetsklarläggagällerdetiakttasförsiktighet omattnär
bedömningförbetydelsevilja hadesskanunder 12 år, avbarnet är

barnet.skadarverkställighetenrisken att
harförhållandenändradeuppenbartfinner detlänsrätten attNär
tillmed hänsynoch detmeddeladesdomstolsbeslutsedaninträtt

vårdnad eller umgängefråganpåkallatbästabarnets attär om
verkställighet.stycketförstaenligt 6 § vägradenkanpåprövas nytt,

verkställighetstycketandra vägraenligt 6 §kan omLänsrätten
barnetsförringa,inte attrisk, ärkan skeintedenna utan som

fall intei dessaskadas. Dethälsa ärsjälsligaellerkroppsliga
ålder,påkallad. Barnetsvårdnadenändring ärnödvändigt att aven

övrigt kanförhållandena iochkänslobindningarutvecklingsgrad,
intedockskallbarnet. Detskadaröverflyttningsådana varaattvara

olägenhettillfälligellerstörningövergåendeendastfråga annanom
för barnet.

beslut inågotÄven ellerdomnågonföreliggerdet inteom
vändavårdnadshavarekan barnetsumgängesfrågan,ellervårdnads-
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sig till länsrätten, barnet vistas hosnär någon för få barnetattannan,
överflyttat till sig. Länsrätten kan då vidta åtgärden,vägra att detom

hänsyn till barnets bästa påkallat fråganär vårdnadenav att om
allmänprövas domstol. dessaI fall gäller bl.a. vadav isägssom

och5 6 §§, dvs. barnets åsikt skall beaktasatt och verkställighetatt
kan med hänsynvägras till risk för barnets hälsa. Hänsynen till
barnets hälsa har Förmodligen sin betydelsestörsta vid avgöranden
enligt 7 då det kan frågat.ex. vårdnadshavaren efterattvara om
lång tids vistelse önskar tillbaka barnta placerat iärsom
familjehem.

Det finnsgäven i 9 § bestämmelse uttryck för prin-en som ger
cipen barnets bästa. Där föreskrivs hämtning ellerom att annan
åtgärd barn skall utförasrör sådantsom ett sätt såärsom
skonsamt möjligt för barnet. Vid hämtning skall någonsom kansom

till stöd för barnet Omnärvara. möjligt skall ocksåvara barnläkare,
barnpsykiater eller barnpsykolog medverka. Om barnet grund

sjukdom inte bör flyttas eller det någotav möter hinder,annatom
skall hämtningen uppskjutas.

Föreslagna förändringar föräldrabalkeni

Vårdnadstvistutredningen har i sitt betänkande Vårdnad, boende och
SOUumgänge 1995:79 föreslagit ändringar i föräldrabalken

betonar domstolen skall beslutaatt eftersom vad bäst förärsom
barnet.

För ytterligare betonaatt principen barnets bästa har Vård-om
nadstvistutredningen föreslagit inledande bestämmelse i 6 kap.en ny
föräldrabalken barnets bästa skallatt avgörandesom vidanger vara
domstolens tillämpning bestämmelserna i kapitlet. Till dennaav
bestämmelse föreslås bestämmelserna iatt 6 förs§ dom-atta om
stolen i vårdnadstvist skall fästa särskilt avseendeen vid barnets
behov kontaktnära med båda föräldrarna. Vidareav en föreslås
föras dit bestämmelserna i 15 § domstolen vid beslutattom om

skall beaktaumgänge risken för barnet i sambandatt med utövande
förumgänge utsätts övergrepp, olovligen bortförsav eller kvarhålls

eller far illa.annars
Vårdnadstvistutredningen har också i denna del föreslagit att

bestämmelsernaäven i d10 vid bedömningrättenatt frågorom av
vårdnad skall hänsyn till barnetstaom vilja med beaktande av

barnets ålder och mognad, skall föras till den inledande bestäm-nya
melsen i kap.6
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Vårdnads-vårdnad harfrågangällerdetNär gemensamom
bestämmelseinförasskalldetföreslagittvistutredningen att nyen

vadefterbesluta ärskallfallenskilti varjevilken somenligt rätten
bestämmelsen,föreslagna motdenenligtkanbarnet. Rättenförbäst

för-vårdnad ellerupplösaönskemål,förälders vägra att gemensam
vårdnad.sådanordna om

lämnatVårdnadstvistutredningen är attförslagEtt annat som
för-mellanavtalvårdnadregleramöjlighetinföra att genomen

tjänsteman.utseddsocialnämndengodkännsäldrarna avenavsom
godkännas utredning-enligtskallkanavtaletprövningenVid omav

beaktas.önskemåldessochbästabarnetsen
ochremissbehandlatsharförslagVårdnadstvistutredningens

Justitiedepartementet.inomnärvarandeförbereds

författningarAndra6.3.3

Socialtjänstlagen

januari 1998med den 1ochfråninförssocialtjänstlagen en1 §I
särskiltskallbarnåtgärder rörföreskriver närbestämmelse attsom

kräver.bästatill barnetshänsynenvadbeaktas
efterförordatLagrådetutformningfick denBestämmelsen som

Lagrådetutlänningslagen.ibestämmelseliknandeförebild från en
iändringlagstiftningsärendetidetyttrandei sittanförde att om

Barnkonventionensviddetbl.a.framhållitshadeutlänningslagen att
ochformulering att,någotbred ochvaltsutarbetande vagareen

skullekonventionenenligtbästabarnetsprincipeneftersom om
endastblevsamtidigtprincip ettdennaområden,allaappliceras

till. Mothänsynnödvändiga intressen att taochrelevantafleraav
följdriktigtförLagrådet attdetframstoddettabakgrund somav

uttryckssätt motanvändasocialtjänstlageni ett svararockså som
tolkning.denna

regeringenframhåller attbestämmelsendentillförarbetenaI nya
bedömningsiggrundamåstebarnbeslut omvarje rör ett ensom

lösningartillförslagOlikabarnet.detför justbästvad ärsom
beslutssituation.ivarandraochanalyseras vägas motbehöver en

för vilketavgörandealltidinteregeringenenligtbästaBarnets är
redovisas.ochutredasbeaktas,alltidskallfattas,beslut mensom

z 2591241996/97:Prop. s.
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1 12 § finns sedan tidigare bestämmelse socialnämndenatten om
i samarbete mednära hemmen skall sörja för barn och ungdomar.att

riskerar utvecklas fåratt det skydd och stödsom ogynnsamt desom
behöver och, hänsynen till den bästa motiverar det, vårdom unges
och uppfostran Överutanför det hemmet. huvud uttryckeregna taget
bestämmelserna i 12-18 tillämpning principen barnetsen av om
bästa och samhället har särskiltatt för barnett och ungdomar.ansvar

finnsl 27 § bestämmelser socialnämnden får,att barnsnärom ett
bästa kräver det förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person

har sitt hem inom kommunen i hemmetsom andrasatt ta emot
Överträdelseminderåriga barn. förbudet straffbelagtär enligtav

75
1 avsnitt 14.2 återkommer till socialtjänstlagen och dess

funktion samhällets skyddsnät för barn.som

Namnlagen

Enligt 1 § namnlagen gäller huvudregel barnet skall få för-attsom
äldrarnas efternamn dessa har efternamn vid barnetsgemensamtom
födelse. Enligt 30 § bestämmer vårdnadshavaren vilket förnamn
barnet skall ha.

Byte efternamn för barn underett 18är år skerav eftersom
anmälan vårdnadshavaren. barnetHar fyllt 12 år måsteav regelsom
barnet enligt 48 § samtycka till namnändringen för den skallatt
kunna komma till stånd.

Enligt vad föreskrivsnärmare i 45-47 krävs i vissasom fall
prövningrättens namnbyte förenligtett medär barnets bästa.av om

Vid bedömningen namnbytet förenligtär med barnets bästaav om
skall barnetsrätten, även när samtycke inte behövs, enligt 48 § ta
hänsyn till barnets vilja med beaktande barnets ålder och mognad.av

Utlänningslagen

Den i det föregående nämnda ändringen i utlänningslagen som
innebar portalbestämmelseatt infördes, trädde ikraft den januarien 1
1997. Enligt den lydelsen kap.1 1 § skall i fallnya av rör ettsom
barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling

barnets bästa i övrigtsamt kräver.
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förslag.LagrådetsmedenlighetiutformatsBestämmelsen har
allmäntsåbetydelsenpraktiskadentilltveksamtLagrådet enavvar

emellertid intedetansågLagrådeti kap. lden 1regelhållen som
portalparagraf erinras.k. attiutlänningslageniopåkallat omatt en

beaktandesärskiltunderskeskalllagentillämpningen avav
idockliggerDetBarnkonventionen.iartikel 3igrundprincipen

föreslagnamed denlagregelLagrådetenligtsakens attnatur en
svåravid demyndigheternaförvägledningringautformningen ger

utlänningsärendenisällan inrymsinteintresseavvägningar somsom
påtagligfåkommerbestämmelsen attvad måniFråganbarn.rör
tidpunk-vidLagrådet,enligttorde,tillämpningenförbetydelsereell

bestämtnågotkunnayttrandet inteför svar.gesten
svenskiprincipen rättetableradeden välförarbetenaI attanges

börBarnkonventionen,icentralocksåbästa, ärbarnets somom
skebörutlänningslagen. Dettauttryck iklarttill genomkomma

omfattasbörärendetyperportalparagraf. Allainförande avenav
delbetänkande.vi i vårtföreslogordning ävensådanföreskrifter. En

portalbestämmelseinförandetförarbetena ävenI att enavanges
samhällsintressetgenerelltden överfår,bästa tarbarnets attutanom

innebörd.meningsfullstark ochändåinvandringen,regleraatt en
idockskerolika intressenmellanavvägningengrundläggandeDen

måsteavvägningbeslut. Enriksdagenslagstiftningsarbetet genom
ärende.enskiltvarjeihandsistagrund, i görasdennaemellertid, på

föräldrabalkenmål enligtiPraxis6.3.4

Vårdnadsmål

avgörandendegenomgånggjort någonhandinte påVi har avegen
därförföljergenomgång ärpraxisbildande. Denvarit somsom

familjerättsområdet.inomlitteraturenhämtad ur
tillhänsynenfrånutgåttlängesedanvårdnad harAvgöranden om

växlatdockharbästabarnetsbegreppetInnebördenbästa.barnets av
denomständighetensärskilt den att1980-talet harSedanmed tiden.

medochfrämja umgängebäst närakan gottförälder ettantassom

3 2841996/97:25Prop. s.
Åkefrånhämtadevårdnadbeträffandegällande praxis ärUppgifterna om

NilsfamiljerättspraxisSvenskoch1995föräldrarochbok BarnSaldeens avur
år 1995avgörandenHöglund. AvserOlleoch t.o.m.Beckman
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den andre föräldern haft betydelse vidstor avgöranden rörsom
Årvårdnad. 1990 infördes i 6 kap. 6 § också bestämmelse meda en

detta innehåll se avsnitt 6.3.2.
Det inte lättär i rättspraxis heltatt entydiga riktlinjer förse

bedömningen vårdnadstvister. komplicerandeEn faktorav är att
hänsynen till barnets bästa dels skall utgå från förhållandena som
föreligger vid tidpunkten för avgörandet, dels innehållaäven en

för framtiden. Möjligheten åstadkommaprognos att avgöranden som
prejudiserandeär för lämplighetsbedömningen också begränsadeär

eftersom omständigheterna varierar från fall fall.till
I många fall båda föräldrarnaär lämpliga vårdnadshavare,som

vilket komplicerar för domstolen i det enskilda falletatt vadavgöra
bäst för barnet.är I praxis kan urskiljassom domstolarnaatt anser

modern oftareatt lämpligär ha vårdnaden barnatt småmer ävenom
det inte finns något lagstöd för detta.om Högsta domstolen har i

rättsfallet NJA 1989 335 också uttalat bestämmelsernaatt i för-s.
äldrabalken innebär ingen föräldrarnaatt grund sitt könav ärav

lämpad vårdnadshavare denmera andre.än Enligtsom HD kan
behovet kontakt med föräldrarna självfallet varieraav under åren.

Det förhållandet modern oftare fåratt vårdnaden små barnom
har i stället sin grund i modern, i allmänhet,att i mycket större
utsträckning fadern harän för den faktiskasvarat vårdnaden under
barnets första år. Praxis går emellertid inte så långt fadern till-att
erkänns vårdnaden barnet endast i de fall det finnsom synnerli-som

graverande anmärkningar riktadegen modern.mot
förarbetenaI till 1983 års ändringar i föräldrabalken anfördes att

domstolen till vårdnadshavare bör förordna den föräldrarnaav som
kan bäst främjaantas ochnäraett mellangott umgänge barnet och
den andre föräldern, inte andra omständigheter talar förom en annan
lösning.

fleraI HD:s avgöranden har betydelsen främjaav godattav en
kontakt med den andre föräldern visat sig avgörandevara av
betydelse för utgången i målet. I NJA 1989 335 fick fadern vård-s
naden 7-årig flicka, till allt väsentligt beroendeom en detatt
fanns anledning befara modern liksomatt förut-att i fortsättning--

kunde komma hindra fadern frånatten sinutövaatt umgängesrätt.
Det kunde däremot fadern,antas vårdnadenatt anförtroddesom

5 Å.Saldéen, 1995 70s.
6 Beckman och Höglund B IV:4-5s.
7 Prop. 1981/822168 66s.
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omfattandefickflickanverka för ettskulle komma atthonom, att
medkontaktergodaocksådärmedochmodernmed enumgänge

bordeEnligt HDvårdnadenhademodernhalvsyster om.som
fungerande umgänge.tillmätasbetydelsesärskild ett

oviljaföräldernsÄven atthade den motavgörandentidigarei ena
förbetydelseavgörandevaritföräldernandradenträffadebarnet av

vårdnaden.anförtrosskulleföräldrarnavilkenbestämma somatt av
vårdnaden1981:80hovrättsavgörandet RHifadernfick omSåledes

tillmedverkaoviljamodernsgrund attmotdotter9-årig aven
hovrättsavgörande, RHfadern. 1ochmellan dottern annatkontakt ett

tvåvårdnadenlikasåi hovrättenfaderntillerkändes1987:69, om
hatingsrättenieftermodernsedangamla,år attoch 9barn, ll

intedempåverkathaansågs attbarnenvårdnadentillerkänts om
försvåratdärmed ha umgänge.ochfadernträffavilja

denvårdnaden åtanförtrohar intressetavgörandenflera attI av
föräldernandredenmedkontaktenfrämjabästförälder ansessom

sinikvarfårbörbarnetförhållandet stannadetförfått vika att
dessauppmärksammade avgöran-demiljö. Ettinvanda mest avav

svenskfadern,vilketTarek-fallet is.931992den NJA varsomär
äktenskapsskill-sökthustrunefter detmedborgare,tunisiskoch att

ochTunisienifarföräldrarnatill3-årigemakarnasförtnad hade son
hademed barn. Sonenegenmäktighetskyldig tillgjort sigdärmed
Självår.10Tunisien iihållits kvar närmaredomförvid tiden HD:s

och hovrättenTingsrättenSverige.ivaltfadernhade gavstannaatt
beteendesittfadernocksåfaimmodern. HDvårdnaden att genom

förflyttningEnföräldraansvar.allvarlig bristvisathade sonenav
hänsynmedvanskligemellertid enligt HDframstodSverigetill som
Sonenkunde förutses.anpassningssvårigheterbetydandetill de som

vårdnadenvilkenenligtdomSverige. Enflytta tillsig attmotsatte
Tunisien.iverkställbarbliinteskullemoderntilladessonenom
handlämpadbästtvivelansågs att tamodernTrots omutanatt vara

vårdna-förbästaktuella lägetdet attdet ifann HD sonenvarasonen
tillvägrades däremot rättfadern. Dennetillerkändeshonomden om

medvårdnadenhademodernmed om,umgänge son, somannanen
Tunisien.föras tillskulledennerisken förtillhänsyn ävenatt son

betydelse. Därregeln i 6 §fick den1992 666NJAI anyas.
medverka tillunderlåtithadeinte baramodernkonstaterades attatt

tilldömtsmed dotterndenfadern fick umgängesrättutöva somatt
förhindratochmotarbetataktivthaockså måstehonom, sägasutan

olämpligintefadernoch dåtill dettaMed hänsynumgänge. somvar
Emellertid hadefadern.anförtrosvårdnadenbordevårdnadshavare
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dottern under hela sitt nioåriga liv bott hos modern och det ansågs
innebära för omvälvning med ovissa följderstor för dottern flyttaatt

vårdnaden.över
hovrättsavgörandetI RH 1991:54 hade fadern visat sig vara

olämplig vårdnadshavare. Modern ansågs personligen lämpligsom
vårdnadshavare henne anfördes honsom mot bodde till-men att

med svårt kriminellt belastad med alkoholproblem.sammans en man
Vidare barnen kändeutrett rädsla föratt spritpåverkadevar personer.
Tingsrätten anförtrodde vårdnaden särskild förordnad vårdnadsha-

hovrättenI utredningen vid handen modernsvare. sambogav att
under det halvåret inte hade missbrukatsenaste alkohol i hemmet
och han överhuvudatt god tillväg ordnadeattvar anpassas
sociala förhållanden. Hovrätten fann det i hemmet inte råddeatt
missförhållanden sådant allvarligt slag skulle kunnaav äventyrasom
barnets hälsa eller utveckling på bestående och motiveraett sätt ett
ingripande enligt LVU. Förutsättningar enligt 6 kap. föräldrabal-7 §
ken för överlåta vårdnadsansvaretatt föräldern kundeänannan
därmed inte uppfyllda.anses

Mål umgängesrättom

Utgångspunkten för avgöranden umgängesrätt barnetär attom
endast i sällsynta undantagsfall helt bör avskäras från medumgänge
fadern eller modern. Det här främst frågaär situationer därom

kanumgängesrätt skadlig för barnets psykiska hälsa. Fråganvara
blir främst aktuell i sådana fall då barnet sigmotsätter umgänget.

hovrättsavgörandetI SvJT 1975 rf 44 tillerkändes faderns.
beträffandeumgängesrätt elvaårig utredningentrotsen attson, gav

vid handen hyste rädslaatt för fadern och sigsonen motsatte att
träffa denne.

INJA 1979 C begränsades13 faderns tillrätt med tvåumgänge
bam, 14 och 10 år gamla, med hänsyn till kontakt mellan fadernatt
och barnen tidigare knappast hade förekommit. Begränsad um-
gängesrätt ett veckoslut i månaden tillerkändes fadern för skapaatt
förutsättningar för varaktig kontakten mera senare.

I NJA 1978 181 vägrades dock fadern då kon-s. umgängesrätt,
takt med mellan honom och barnet en flicka 12 år saknades
sedan barnet åtta månader gammalt och risk ansågs föreliggavar för

l Liknande bedömning gjordes hovrätten beträffande knappt fyraårigav en
pojke i RH 1994:5. Se NJAäven 1986 388s.
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upplevel-oroandeochstörandeblikundemed fadernatt ensamvaro
psykiskaföreligga för barnetsdärmedbefaradesriskerVissase.
kundetills barnetåruppskjutas några tabordehälsa. Umgänget

ställning.självständig
föreliggahälsapsykiskabarnetsrisk föringenansågsDäremot
med 12-tilltillerkändesfadern umgängedär rätt7531981iNJA s.
uppkom12251981INJAsig det.fastän honårig dotter, motsatte s.

Omfattande10-årigochmodermellanförhållandetifrågan son.
förutsätt-psykologiskasociala ochdemåletfanns iutredning om

anförtroddesVårdnadenvårdnad ochför umgängesrätt.ningarna
uppenbartfannmodern HDför attfrågafadern. I umgängesrättom

någotinställning moder ochtill sinavvisande atthade heltensonen
tvång. HDståndtillkunde kommaintemed henne utanumgänge

medframgå klartutredningen umgängevidarefann det att ettav
hälsa. Hennespsykiskaskadaallvarligtskulle kunnamodern sonens

bifall.därförlämnadesyrkande umgängesrätt utanom
5-årigmedhadefrånskild fader umgängesrättfall dåI ett en

i mål därförordnades,sexuellaförmisstänktesoch övergreppdotter
dom-tidigaredetskulle upphöra,yrkatsdet attumgängesrättenatt

lagakraftvunnetfannstill dess detupphöraskullefästa ettumgänget
umgängesmålet 1990:74.RHpågåendeavgörande i det

barnförföregående riskendetifall kan ettvissa attI angettssom
påtagliglandet såföras attfar illa vid umgänget att varagenom ur

refereradedet tidigarefallet iförordnas. Såbörinteumgänge var
Tarek-fallet.93rättsfallet 1992NJA s.

villkorföreligga skälintedet916 ansågs1981 attI NJA soms.
före-dottermed sin 8-årigajugoslavisk fadersför umgängesrätten

EnligtSverige. HDendast iskulleskriva utövasumgängesrättatt
förenaundvikabordeallmänhetiskäl förtalade flera attatt man

inskränkande villkor änsärskilda rörmed annatumgängesrätt som
vägandeinteborde enligt HDför Man tungttiden utanumgänget.

i sittumgängesberättigade umgängesrättenden utövaskäl attvägra
hemland.

för bort-riskenhurfråganprövades1995 s.727NJA storI om
bedömningeninverkaden skallförförandet skall att avvara

2-årigmedgälldeFrågan umgängesrättfrågan umgängesrätt. enom
vilkaochkort tidsamborföräldrar varitpojke mannen varavenvars

ModernLibanon.Sverige frånkommit tillmedborgaresyrisk som
fadern.försigoch umgängesrätthade vårdnaden motsatteom sonen

skullefadernfarhågorfann modernsTingsrätten att sonen avom
fadernskunde hämtasintevarifrån hantill platsföras utanen



154 Barnets bästa SOU 1997:116

medverkan inte helt ogrundade. Risken emellertid inte så på-var
taglig det fanns skäl helt ogilla fadernsatt yrkandeatt umgänge.om

begränsadesDetta dock till dagtid lördag i närvarovarannan av
manlig kontaktperson skulle socialnämnden.utsessom av

Hovrätten ansåg det inte föreligga sådan risk för skulleatt sonen
föras bort olovligen hinder förelåg för sedvanligatt umgänges-

Hovrätten tillerkänderätt. fadern s.k. sedvanlig umgängesrätt. HD
kom till slutsats hovrätten i fråga risken församma som om
bortförandet ansåg det bäst för fadernsattmen umgängesonen
med honom till början skedde så tingsrätten hade bestämt.en som
Beroende hur relationerna utvecklade sig fick sede-umgänget

utökas och kontaktperson.äga utanmera rum

Verkställighetsmål

finnsDet omfattande praxis vad gäller frågor verkställigheten om
domar och beslut i mål främst Emellertidav umgänge. ärom

verkställighetsmålen individuella till sin karaktär. Det därför svårtär
utifrån Regeringsrättensatt avgöranden dra några säkra slutsatser
hur hänsynen till barnets bästa beaktas. I avsnittom 10.2 barnetsom
till sina föräldrarrätt enligt artikel 9 behandlar vi praxis inärmare

verkställighetsmål.

6.3.5 Praxis i ärenden enligt utlänningslagen

I avgörande denett 26 1993 har Utlänningsnämnden UNmars
uttalat sig allmänt Bamkonventionens tillämpning i utlännings-om
ärenden. l praxissamlingen har rubriken "Förenta nationernas
konvention barnets rättigheter inte hinderom utgöraanses mot att
utlänningslagens regler tillämpas i enlighet med praxis" använts.
I det aktuella ärendet, estniskt medett 6 årigt barn, uttaladeettpar

följandeUN tillämpligheten Barnkonventionen.om av

förhållandetDet Sverige biträttatt internationellen
överenskommelse innebär inte denna blir gällandeatt Sårätt.

9 Genomgången bygger på tjugotal beslutett meddeladeär under tidensom
november 1995 till 1997 och Utlänningsnämnden har tillställtmars kommit-som
tén. Vi har därutöver inhämtat två regeringsbeslut. Ett regeringsbesluten detärav
s.k. Barrantes-fallet. l övrigt har sekretariatet haft tillgång till UN:s praxissam-
ling i 1995 års utgåva
z°UN 7l
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godkän-svensk lag. Ettiföreskrivsdettaförstfallet enär om
emeller-föregåsöverenskommelseinternationellnande enav

förenlighetöverenskommelsensundersökningtid avenav
intelagstiftningensvenskadenmåndenIsvenskmed rätt.

överenskommelsenivadmed sägsöverensstämma somanses
förerforderliga attlagändringarvidtas sådana ansessom

enligtåtaganden överen-sinauppfyllakunnaskallSverige
utlänningslagstiftningenmellanFörhållandetskommelsen.

medsambandibehandlades attbarnkonventionenoch
Föredragandekonventionen. stats-godkände1990riksdagen

konventionensuppfyllerSverigedärvid,uttaladerådet att
flyktingbarn.gällersåvittkrav även

Bamkonventio-falletrefereradebakgrund det attfannUN mot nuav
reglerutlänningslagstiftningenshinderutgjordeinte mot attnen

därvidhade ävenUNpraxis.gällandemedenlighetitillämpas
där lagtextende fall utrymmeimyndighetersvenskabeaktat gavatt

bästden stämmerväljabordetolkningsmöjligheterolikaför som
överenskommelser.internationellagällandeSverigemed föröverens

harBarnkonventionenuttalandenallmänna senareUN:s om
rättsfalletrefereradei detuttalandetförhållande tilliändrats ovan

november 1995,den 15beslutihar UNSåledes1993.från i ettmars
anförtregeringen,tillärendet attöverlämnabeslutadei vilket UN att

främstaiskall rummetBarnkonventionen sättasenligtbästabarnets
myndighe-administrativadomstolar,vidtasåtgärderallavid avsom

konventions-enligtdetpekadefl. UNlagstiftande attter, organ m
Enligtbarnets.viktigalikaintressenandra ärfinns somtexten som

övergripandekonventionstextenutarbetandetvidnämndesUN av
intressen.andraexempelsamhällsintressen som

intressenbarnetsskallärendetaktuellai detvadEnligt UN angav
föreföllDetkanintressen över.andravikt tatillmätas attstor men
invand-reglerasamhällets intresse attuppenbartUNenligt att av

sådant.ringen är ett
tillöverlämnanderörde1995,novemberbeslut i rege-sittI som

meduppehållstillståndansökans.k. permanentringen omnyav
ibarnenanförde UNasylskäl,förelåg attdettillhänvisning att

illa.mycketfarakommitagerandeföräldrarnas attfamiljen genom
dåtvingasNämndenovanlig.heltintesituationsådan tyvärrEn är

åsidosättandeavsiktligtfall, därliknandeställning i ettoch då att ta
Vidarekläm.ikommerbarntilllettmyndighetsbeslut attav
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hänvisade nämnden till avgörande från denett 5 november 19922
där enbart hänsynen till barnen medförde familjen beviljadesatt
uppehållstillstånd i Sverige. detI aktuella ärendet fann UN att om-
ständigheterna i övrigt speciella och överlämnande med hänsynvar
härtill ärendet till regeringen.

beslutI den juni13 1996 avseende syrisk familj med fyra barnen
upphävde UN utvisningsbeslutet och beslutet återkallaattom
familjens uppehållstillstånd.permanenta Statens invandrarverk
SIV hade återkallat det uppehållstillståndetpermanenta med
hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 9 § utlänningslagen attom
uppehållstillstånd skall återkallas utlänningen lämnat oriktigaom
uppgifter sin identitet.om

Enligt 2 kap. kan9 § återkallelse uppehållstillstånd underlåtas,av
det finns särskilda skäl talar det. Sådana skäl kanom emotsom vara

starka humanitära skäl. UN anförde den långa vistelsen i Sverige,att
i huvudsak orsakad föräldrarna, i sig inte utgjorde sådanaav sär-
skilda skäl. konstateradeUN emellertid utvisning för barnen,att en

i skolåldern,tre goda grunder kunde leda till mycketantas skada
Ävenför dem. föräldrarna orsakat den uppkomna situationenom

och det principiellt stötande allmän rättskänsla underlåtamotvar att
återkallelse måste, enligt UN, hänsynen till barnensen bästa få väga

över.
I ärendeett dagannat detäven avseende återkallandesamma av

uppehållstillstånd denpermanent grunden uppgifter falskatt om
identitet lämnats blev utgången den dennaI familj fannsmotsatta.
två barn båda i förskoleåldern. I sina skäl UN barnen påattangav
grund sin ringa ålder inte kunde ha sådan starkav anknytninganses
till Sverige det grund häravatt skulle föreligga synnerliga skäl att
underlåta återkalla familjens tillstånd.att Inte heller i sin samlade
bedömning ansåg UN barnets anknytning, tillsammansatt med en av
föräldrarnas hälsa, utgjorde så starka humanitära skäl återkallelseatt

uppehållstillstånden kunde underlåtas. UN anfördeav det be-att
träffande barnen hade beaktats bl.a. de i forskoleåldematt ochvar
därför inte fått någon stark anknytning hit det inte hellersamt att
åberopats barnen mådde illa.att

fleraI beslut den 25 november 1996 avseende medborgare i det
forna Jugoslavien, bland dem många s.k. kosovoalbaner, uttalade sig
UN på Barnkonventionensnytt betydelse för tillämpningenom av
utlänningslagen. UN anförde följande.

UNIS
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idetunder 18 årbarnärendeförevarande ärDå avser
innehållet ibetydelsevilkenintressesammanhanget av

Sverigeskall tilläggas.rättigheterbarnetskonventionen om
iklätt sigkonventionenratiñceringenhar enavgenom

bestämmelser.konventionensföljaförpliktelsefolkrättslig att
såledesochratificeratskonventionen ärförhållandetDet att

skallkonventionensigmedför inte iSverigebindande för att
Vadmyndigheter.svenskadirekttillämpas sagtsnuav

betydelsesaknarbarnkonventionenemellertid inteinnebär att
isådansärskiltkonvention,utlänningsärenden. Eni somen

börmänskliga rättigheter,barnkonventionen berörlikhet med
lagbestämmelsemasålagtillämpningenbeaktas vid sätt att

överensstämmelse medstår ibästtolkas detbör sätt som
förpliktelsen.folkrättsligaden

bästabeakta barnetskonventionenartikel ii 3Kravet att
viktiga intres-till andrainte absolut. Hänsynenemellertidär

förenligaoch för sig inteåtgärder itillkan leda äratt somsen
Samhällets intressevidtas.ändå måstebästamed barnets att

övergripandesådant viktigtinvandringenreglera är ett
vistas ifåintressebarnetskanintresse attvägas motsom

med barnfamiljutvisningavvisning ellerSverige. En av en
det finnsgenomförasochbeslutasmåste kunna även om
det hadetalar förenskilda falleti detomständigheter attsom

232.här 1995:75få SOUvarit bäst för barnet att stanna s.

avseendeansökanfråga s.k.detde aktuella fallen 8 stI nyvar om
kunnatavvisningsbeslut intedet fannsför vilka sompersoner

Jugosla-fornarådande situationen i detgrund denverkställas på av
uppehållstillståndfamiljenfallen beviljadesvien. sjuI permanentav

tillanknytningbarnets/barnensDärvidhumanitära skäl. varav
skälåberopadesomständighetertvå ellerSverige tre somsomen av

minstahade defamiljskäl. denförelåg humanitära Iför detatt som
denfall hadefyra år. någrarespektive Idessabarnen ett enevar

anknytningbarnetsvägdes bl.a.ocksåföräldern begått brott motsom
Sverige.till

anförde UNuppehållstillstånd avslogsdet fall ansökningenI om
andra fyraoch dettvå årbarn, detfamiljens bådabl.a. att ena

anknyt-särskilt starksådanha fåttmånader, inte kunde en enanses
anknytningenvistelsen härförhållanden undertill svenskaning utan

till föräldrarna fick överväga.anses
ärendei dettamåhända påverkat utgångenomständighetEn som

ivistelse härefter knappt två årsfebruarifamiljen i 1994,attvar
familjen återdecember 1994 komhemlandet.landet, återvände till I

Belgrad,ambassaden isvenskaefter den,till Sverige det att genom
Sverige.för besöket ihade erhållit visum
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tvåI andra ärenden de beslutade den 25även november 1996 var
det fråga tillämpning förordningen 1994:189 uppehålls-om av om
tillstånd i vissa utlänningsärenden. Enligt förordningen får utlän-
ningar före den januaril 1993 här i landet gjort ansökansom om
asyl inte slutligt och fortfarande befinnerprövats sig här isom som
landet beviljas uppehållstillstånd. Detta under förutsättning att
särskilda skäl inte talar det, och ansökan barn denmot om avser som

januari1 1993 under år18 eller gäller familj med barnvar en som
vid denna tid under 18 år. Med särskilda skäl bristandevar avses
vandel

båda fallenI fanns sedan tidigare avvisningsbeslut vid densom
prövningen upphävdes och uppehållstillstånd med-nya permanent

delades i stället.
båda fallen1 hade föräldrarna gjort sig skyldig till brottslig-en av

het medförde särskilda skäl inte meddela uppehållstills-att attsom
tånd ansågs föreligga. UN prövade då det kunde föreliggaom anses
humanitära skäl. Vid samlad bedömning omständigheterna,en av
bl.a. barnens anknytning till Sverige, faim detUN i båda fallenatt
förelåg humanitära skäl sådan styrka familjerna skulle fåattav

i landet.stanna
De refererade fallen har avgjorts före den 1997.22januarilnu
I beslut den januari15 1997ett uttalade sig allmäntUN på

i den refereradesätt domen avseende kosovoalba-samma som ovan
dvs. hänvisning till de bestämmelsernautan i kap.1 1 §nerna, nya

utlänningslagen. faktiskaDe omständigheterna i ärendet litevar
speciella. Fadern statslös palestinier född i Libanon och modernvar
rysk medborgare. Båda barnen ryska medborgare med starkvar
anknytning till Sverige. Det äldsta barnet gick sjunde terminen i
svensk skola och det gick i förskola.öppenyngsta

Ett beslut avvisning till Libanon hade misslyckatsom att
verkställa eftersom ansökan inresa till Libanon hade avslagitsom

den libanesiska ambassaden. Ryska myndigheter meddeladeav att
modern och barnen först skulle kunna bosätta sig i Ryssland och
därifrån ansöka uppehållstillstånd för fadern.om

Först prövade UN det möjligt hålla kärn-attom var samman
familjen i enligt med bestämmelserna i artikel 8 i Europakonven-
tionen. faimUN det inte möjligt medatt återföreningvar en av
familjen i Libanon väl i Ryssland. Därefter gick UN tillövermen att

22När det gäller avgöranden efter den 1januari 1997 har kommittén under-som
lag haft sju avgöranden
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bestämmelser påBarnkonventionenstillämplighetenpröva av
artikeloch särskiltärendet

uppehålls-meddelaskäldet förelågfannUN permanentattatt
i ärendetvadbakgrundskulle detEnligt UNtillstånd. mot somav

stridatill Sverigeanknytningstarka motframkommit barnensom
i landet.härfamiljeninte låtakravhumanitetens stannaatt

familj hadeugandiskangåendejanuari 1997den 30beslutI ett en
till dehänvisattillgängliga, första gångenbeslut hari deUN, nya

asyl avslogs,begäranutlänningslagen. Enibestämmelserna menom
skälhumanitärahänvisning tilluppehållstillstånd medpermanent

bästatill barnetshänsynenuttryckligenbeviljades. UN attangav
omfattandegrundbedömningen. Detvid ärvägts enav

debarnenkäntmycketinte änsekretess i ärendet attär meromsom
hållit sigfamiljenlidandeföroförskylltbarnen attutsatts genom

avvisningsbeslut.meddelattidigareundan verkställigheten av
humanite-kunde stridaintedetminoritet i ansågUNEn motatt

särskilt tillhänvisadeavvisningen ochverkställa attkrav atttens
till Sverigeanknytningegentligutvecklat någonbarnen inte genom

svensk skola.skolgång it.ex.
tillämp-allmäntuttalade sig UNden 1997beslut 14I ett ommars

förhållandeihade ändratsUttalandetBarnkonventionen.ningen av
följande.anfördetill tidigare och UN

barnskall i fallutlänningslagen, rörEnligt kap. 1 §l som
utvecklinghälsa ochtill barnetsvad hänsynensärskilt beaktas

2841996/97:25övrigt kräver. Ibästa ibarnetssamt s.prop.
bestämmel-angivnaförebild för denbl.a. utläsaskan att ovan

bestämmelsenbarnkonventionen. Denartikel 3 iär nyase
bedömafrågadetfå betydelsekommer ärnär attatt omom

skalluppehållstillståndförhumanitära skältillräckligt starka
styrkankan ställaslägre kravföreligga och där någotanses

berörda.barnhumanitära skälende ärnärav

frågadetuppehållstillstånd,aktuella fallet, ansökandetI varaomny
prövadesasyl. Därefternekadesalbansk familj. Familjenom en

verkställakravstrida humanitetensfrågan det skulle ettattmotom
medjakandebesvarade UNfattat avvisningsbeslut.redan Detta

yttrande.särskilt till förtroendeläkarenshänvisning
minderårigadag det fråga tvåbeslutI ett annat omsamma var

uppehållstill-till Sverige och beviljatsbarn kommit ensammasom
uppgifterfelaktigaemellertid skettstånd. hadeDetta attgenom

därförsituation. ansågföräldrarnas och syskonens UNlämnats om
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grund för återkallelseatt uppehållstillstånd enligt 2 kap. 10 §av
förelåg.

UN prövade de minderårigaäven barnen ändå skulle fåom
i Sverige och konstaterarstanna barnen inte hade någon starkatt

anknytning till Sverige. bordeDe enligt UN i stället återförenas med
sina respektive familjer i Jordanien där de skyddade förföljel-är mot

och sändas till hemlandet ellermot att till land där de intese annat
har motsvarande skydd. humanitäraDe skälen få i Sverigeatt stanna

därför inte tillräckligt starka.var
Slutligen anförde UN denna utgång helt inriktadatt påvar

barnens bästa och det övergripande intresset barnen bordeattav
förenas med-sina respektive familjer och utgången därför inteatt
kunde strida Barnkonventionens kravmot handläggninganses av

barnärende.ett
I beslut den 24 1997ett uttalade sig UN sinmars nytt om

allmänna Barnkonventionen och dess tillämpning ärendensyn
uppehållstillstånd.om

förevarandeDå ärende barn under 18 år det iäravser
sammanhanget intresse vilken betydelse innehållet iav
konventionen barns rättigheter skall tilläggas. Sverige harom

ratificeringen konventionen iklätt sig internatio-genom av en
nell, folkrättslig förpliktelse följa konventionens bestäm-att
melser.

Enligt kap.1 1 § andra stycket utlänningslagen skall i fall
barn särskiltrör beaktas vad hänsynenett till barnetssom

bästa och utveckling barnets bästa i övrigt kräver.samt
Förebild för bestämmelsen artikel 3 i konventionen.är

Kravet i artikel i3 konventionen beakta barnets bästaatt
emellertid inteär absolut. Hänsynen till andra viktiga intres-

kan leda till åtgärder i och för sig inteatt förenligasen ärsom
med barnets bästa ändå måste vidtas. Samhällets intresse att
reglera invandringen sådant viktigtär övergripandeett
intresse kan barnetsvägas intresse få vistas imotsom att
Sverige. En avvisning eller utvisning familj med barnav en
måste kunna beslutas och genomföras det finnsäven om
omständigheter i det enskilda fallet talar för det hadeattsom
varit bäst för barnet få här SOUatt 1995:75stanna 232.s.

Att barn följer sina föräldrarett de måste återvändanär till
hemlandet kan inte i och för sig något negativt förses som
barnet. Förhållandet sådant kan inte tillmätas störresom
betydelse grund för uppehållstillstånd.permanent Detsom
kan inte detsägas generellt skulle allvarligtatt skada barnett
i dess psykosociala utveckling följa med sina föräldraratt till

land. I allett synnerhetannat gäller detta det signär rör om
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i singrad barnetvilkenihemlandet. Avgörande bör vara
skadabeståendeutveckling kanpsykosociala atttaantas av

särskiljas från deskallvilkethemlandet,tillbaka tillflytta
flyttning till andratillfälliga påfrestningaroftast som en

1996/97:25 249.ofta innebär för barn prop.miljöer s.

skyldig tillsigfamiljen gjortfadern iärendet hadeaktuelladetI
borde avvisas.normaltbeskaffenhet hansådanbrottslighet attav

följande.anförde UNfamiljemedlemmarövrigadet gälldeNär

brottslighet,huruvida fadernsuppkommerfrågaEn ärsom
skälen,anförda humanitäraärendetde ivid prövning aven

Nämndenfamiljemedlemmar.övrigaomfattaskall ävenanses
praxisbildandei nämndensbakgrund detfinner, attmot av

det iförsta hand,ikommerbästabeslut barnens attär som
istyrkaskäl sådanhumanitäraföreliggerärendet att vartenav

landet.ibör tillåtasoch barnenfall modern stanna

ochfadern fick ilandetanknytning tillden starkatankeMed som
beviljadesfamiljemedlemmarövrigamed permanentatt uppe-

meduppehållstillståndtidsbegränsatbeviljades hanhållstillstånd
prövotid år.etten

minoritetensEnligtskiljaktig mening.förekomärendetI
uppehållstill-tidsbegränsatfamiljen beviljasborde helauppfattning

familjen.undvika splittringstånd för aven
199723 zairiskregeringenbeviljade30januaribeslut denI ett en

hustrusinuppehållstillstånd. Dennefader tidsbegränsat avvar
och derasmisshandel hennefallpolisanmäld för upprepade avav

utvisning ibeslutadeoch för olaga hot. UN omgemensamme son
vårdnadeninte hadetillmed hänvisningjuli 1996 att ommannen
och inte hellerdotterförutombarnen även gemensamensonen

anfördeVidare UNaugustiträffat dem sedan i 1995. att mannen
vilka han hadehemlandet, tilliminderåriga barn kvarhade två

iutredninglågför beslutetTill grundanknytning. även um-en
gängesfrågan.

förhållandenahaderegeringens beslutfram tillUnder tiden
för faderndom påändrats. fanns dåDet umgängesrätt somen

avtaltill.hade medverkat Detta umgängesrättmodern ett omgenom
umgängesdomen.förtill grundsedan hade legatför fadern som

ochutlänningslagentill kap, §hänvisade i sitt beslut 1 lRegeringen

23UD96/l267/MP
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fann det skulle strida humanitetens krav verkställaatt mot att ut-
visningsbeslutet. Regeringen anförde skäl för tidsbegränsaattsom
uppehållstillståndet det måste föreligga oklarheter vadatt anses om

sikt kunde till barnens bästa. Regeringensom anses vara
noterade därvid avtalet framgällde till denatt umgängesrättom
30 september och det1997 handlingarna framgick fadernatt attav
endast hade träffat barnen vid fåtal tillfällen.ett

199734beslut denI 13 meddelade regeringen beslut i ären-mars
det Barrantes. Regeringen anförde i sina skäl de olikaatt om-
ständigheterna i ärendet för sig inte kunde tillräck-utgöravar anses
liga skäl familjenmeddela Barrantes uppehålls-att permanent
tillstånd. Vid samlad bedömning samtliga mycket speciellaen av
omständigheter i fannärendet emellertid regeringen det skulleatt
strida humanitetens krav verkställa avvisningsbeslutet.mot att

sin bedömningI hänvisade regeringen till den från den 1 januari
införda1997 portalbestämmelsen i utlänningslagen och uttalanden

i förarbetena bestämmelsen fåkommer betydelse i radatt attom en
olika situationer. sådanEn situation den, förelåg ivar som
Barrantes-fallet, gällde bedöma det skall föreliggaattsom om anses
humanitära skäl för uppehållstillstånd vid enligtansökan kap.2ny
5 Regeringen hänvisade därvid till uttalanden i förarbetena attom
det kan ställas lägrenågot krav styrkan de humanitära skälenav

barn berörda.när är

6.4 Våra överväganden

råder enligtDet vår mening inte någon tvekan den allmännaattom
inriktningen i lagstiftning och rättspraxis i Sverige barnetsär att
bästa skall komma i främsta vid rättsliga åtgärderrummet rörsom
barn. Som vår genomgång visar har hänsynen till barnets bästa
traditionellt kommit till uttryck i lagstiftning föräldrarsrörsom

för barnets fostran och utveckling, upplösning familjen,ansvar av
adoption, namnbyte, barnets kontakt med polis och rättsvårdande
myndigheter sociala myndigheters för åtgärder rörandesamt ansvar
barn och ungdom detnär gäller portalbestämmelsen i socialtjänstla-

och vad har anförts i förarbetena till denna återkommer vigen som

24UD96/2080/MP
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bästabarnetsprincipenskall läggasTill dettakapitel 14.i att om
traditionellautanför detlagstiftninguttryck ikommit tillockså har

i utlän-portalbestämmelseinförandetbarnområdet av engenom
utveckling.glädjandeningslagen. Det är en

vårdnadfrågorvadfamiljerättenUtvecklingen inom omavser
frångåttföräldrabalken harkap.regleras i 6och enumgänge som

lagstift-tillföräldrarättstarkuttryck förlagstiftning enengavsom
heltfokus äni sättbästa annatbarnets etti dagning sättersom

BarnkonventionensiutgångspunktenskillnadTilltidigare. mot
intressen,andraskallbästabarnets vägas motartikel 3 angerattom

stårbästabarnets överföräldrabalkenkap.bestämmelserna i 6 att
Vårdnadstvistutredningen harintressen. förslagDeandraalla som

frågoriställningbarnetsmeningvårenligtinnebärframlagt att om
framlagdadeVi välkomnarstärks.ytterligarevårdnad och umgänge

förgrundtillläggasuppfattningenligt vårbörförslagen. De
föräldrabalken.ändringar i

våraföräldrabalkenkap.reglerna i 21 presenterasdet gällerNär
vi i denförutskickadock redan härVi kan atti kapitel 10.förslag

börlagstiftninggällande över.delen att sesanser
innebärutlänningslagenochsocialtjänstlagenändringar iDe som

principenförainförtsharportalbestämmelse sättär attettatt en
ochdet bästaförmodligendetvissa lagarbästa.barnets I ärom

varjeiviktigtemellertid detVienda är attdetkanske attsättet. anser
föraaktuelltblikanlagstiftningsärende, där det attenskilt

denportalbestämmelse ärbästa,barnetsprincipen pröva om enom
användas. Detmetod börnågonellerlösningenbästa annanom

framförvi"barnkonventionsdirektiv"generelltförslag ett somom
betydelsefullt.blir därvidkapiteli 5

bästabarnetsprincipenkommerkonstateratvi harSom omovan
frågoruttryckligen reglerarlagstiftningitraditionellt till uttryck som

barnetsemellertidskallBarnkonventionensEnligtbarn. synom
finnsbegränsningNågonsammanhang.princip allabeaktas ibästa

präglameningenligt vårbör ävendärvidlag. sådantEttinte synsätt
förangelägetdärförlagstiftningen. Detsvenska att t.ex.den en

plan- ochlagstiftningbetydelsefullsamhällsutvecklingen så som
samhällspla-iställningstärka barnetsi syftebygglagen över attses

lagstiftningexempelTrafiklagstiftningenneringen. är annatett

adoptioner,25 Barnkonventionen,artikel 21 i rör attiJfr vad omsomsom anges
tillconsideration"shall be theof the childinterests"the best paramount som

främstskallbästamed barnetshar sättassvenska översatts att
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där det alldeles naturligt hänsynen till barnetsär bästa skallatt
återspeglas i vägtrafikkungörelsens 1972:603 olika bestäm-t.ex.

Ävenmelser. här det fråga stärka barnets ställningär iattom
samhällsplaneringen.

Våra synpunkter angående barnets bästa i ochLVU i lag-om
stiftning berör barn begått brott och barn frihetsberö-som som som

anledning brott återfinns i kapitel 14.vats änav annan
det gällerNär rättspraxis det drasvårt några säkra slutsatserär att

intentionerna beträffande barnets bästa i lagstiftningen fårävenom
fullständigt genomslag i tillämpningen. Den genomgång gjort av
avgöranden i vårdnads- och umgängesmål enligt kap. föräldra-6
balken dock enligt vår mening inte anledning till någonger annan
bedömning domstolarna beaktar barnets bästaän i enlighetatt med
lagstiftarens intentioner.

Vad sedan avgöranden enligt utlänningslagen måste förstavser
konstateras det i många fall finns omständigheteratt mycketärsom
individuella och komplexa till sin Redan den anledningennatur. av

försiktighet påkallad detär gäller dra generella slutsatser.stor när att
Till detta skall läggas det material vi gått igenom begränsat.att är

har dessutomDet förflutit relativt kort tid sedan portalbestämmelsen
barnets bästa infördes. Mot denna bakgrund vi det svårtom attanser

redan bedöma lagstiftarens intentioner barnets bästa harnu om om
fått genomslag i tillämpningen utlänningslagen.av

Som har i föregående kapitel det viktangett deär största attav
i sitt yrke har bedömningar med utgångspunktgöra i barnetsattsom

bästa de har tillräckliga kunskaper barns behovatt och Bamkon-om
ventionens principer. Otillräcklig kunskap i detta avseende utgör
förmodligen den risken för problemstörsta uppstår vadatt avser
tolkningen och den praktiska tillämpningen de olika lagar därav
principen barnets bästa finns intagen.om
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ochtill livBarnets7 rätt

utveckling

Artikel 6

inneboendebarn harerkänner varjeKonventionsstaterna att en
till livet.rätt

förmågaskall till det sinKonventionsstaterna yttersta av
och utveckling.överlevnadsäkerställa barnets

principer ochgrundläggandeBarnkonventionensArtikel 6 är en av
tolk-innebär isakartiklar.alla Detskall därmed appliceras att

tillartiklar,förverkligandet andraochningen rätten ut-t.ex.av
fritid till konven-sjukvård, kultur ochochbildning, hälso- samt

till liv ochskall barnetsskyddsartiklarsärskildationens rätt
skall fråganbeslut barnvägledande. allautveckling I rörsomvara
barnet i sinutveckling eller hindrasbeslutet barnetsställas: Gynnar

utveckling
skall artikel 6grundläggande principernade andraLiksom

tillfällenFN-kommittén har vid flertali lagstiftningen.speglas ett
grundläggande principer,konventionensvikten allabetonat attav

lagstiftningen.i den nationellaartiklarna och återfinns6 12,

till liv7.1 Rätten

mänsklig rättig-allmängrundläggande till livDen ärrätten en
deklaration mänskligaåterfinns i årshetsprincip 1948 omsom

medborgerligakonventionenrättigheter och i den internationella om
för mänskliga rättigheteroch politiska rättigheter. kommittéFN:s

betonatkommentarer General Commentshar i sina allmännaen av
får tolkas restriktivt,"den inneboende till liv" inte enbarträttenatt

dödsstraff tillräckligt för uppfylladvs. förbud inteär attmot
positiva åtgärder förstadgandet till liv. krävs ocksåDeträtten attom

liv människor dör i undemäring ochskydda och förhindra att t.ex.
epidemier. åtgärder för minskaStaterna skall också vidta att
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spädbamsdödligheten och andra åtgärder ökar livsmöjligheternasom
vuxnaför såväl barn som

Bamkonventionens artikel barnet6 grundläggande skyddettger
summariska eller godtyckliga avrättningar och artikeln skallmot

också läsas tillsammans med artikel innehåller37 totaltettsom
förbud dödsstraff för brott förenågon begått 18 års ålder.mot som
FN-kommittén har vid flertal tillfällen tagit fråganett upp om
dödsstraff och betonat det måste finnas lagstiftningatt en som
uttryckligen förbjuder dödsstraff. inte tillräckligt med be-Det är
stämmelser förbjuderenbart verkställighet dödstraff försom av

under år.18personer
förverkligaFör till liv enligt Bamkonventionens artikelrättenatt

ställs också krav aktiva,6 på positiva åtgärder. FN-kommittén har
betonat kopplingen mellan bl.a.artikel 6 och artikel 24 kräversom
åtgärder för minska spädbarns- och bamadödligheten, mödra-att
hälsovård, bekämpning sjukdom tillhanda-och undernäring,av
hållandet näringsrik ochdricksvatten alla barn fårmat, rent attav
nödvändig hälso- och sjukvård. Kommittén har också betonat
kopplingen mellan artikel 6 och handlar barn i38 väpnadesom om
konflikter. Väpnade konflikter ökande hot barns ochär ett mot
ungdomars liv och kommittén framhållithar särskilt vikten attav

vidtar alla tänkbara åtgärder för skydda barn ochstaterna att
ungdomar. Vidare har FN-kommittén fokuserat försvinnanden av
barn förekommer i vissa länder liksom barnamord och våld motsom
barn.

FN-kommitténsI granskning ländernas första rapporterav
uttryckte kommittén för antalet självmord bland barnstor attoro var
högt och ökade i vissa länder. deI kommenterande slutsatserna till
bl.a. Bulgariens, Canadas, Danmarks, Finlands, ochNorges Nya
Zeelands första kommittén uttryck för sådanrapporter gav en oro.

kommentarernaI till Finlands och skriverNorgest.ex. rapporter
kommittén den oroad den höga självmordsfrekvensenär överatt
bland unga.

FN-kommittén har i sin granskning ofta ställt artikel i relation6
till artikel icke-diskriminering.2 Kommittén har i dettaom samman-
hang granskat huruvida det förekommer skillnader mellan olika

i landet. Till exempel kritiserades Canada för antaletattgrupper
självmord bland barn och ungdomar proportionellt högresettvar
bland indianer jämfört med den totala populationen barn och

1Human Rights Committee Gen Com 1982, HRI/GEN/l/Revl



utveckling 167ochtill livBarnets1997:116 rättSOU

Kommitténorsakerna.forskningsatsningföreslårkommittén om
enligtsjälvmord,antaletföruttryckt rapportvidarehar att enoro

i mångabland flickorbland pojkarhögrefrån UNICEF, änär
länder

tillförlitligharländernaviktenKommittén betonar attav
dödsfall bland barnröranderapporteringregistrering och samt

begärperiodiskaför deriktlinjersinadödsorsaker. I rapporterna
självmordbegårantalet barninformationsärskiltkommittén somom

förhindra själv-förvidtasinsatserförebyggandeoch vilka attsom
bland bam.mord

därför detill artikel 6anslutningreserverade sig iländerFlera att
abortlag-nationelladenstadgande stredartikelnsansåg motatt
ländernaföreslagitkonsekventFN-kommittén harstiftningen. att

ställ-inteeftersom artikel 6reservationertillbaka sinaskall dra tar
abort.för ellerning emot

utvecklingtill7.2 Rätten

Barnkonventio-meningennydanande i denpunktArtikel 6 2 attär
skyddashandlardet inte enbarttydligt markerar rätten attatt omnen

och utvecklas. Statenöverlevabli dödadfrån rätt attutanatt om en
Ordetöverlevnad och utveckling"."...säkerställa barnetsskall över-
rättigheter,konventionstexter mänskligaovanligt ilevnad är om

medutvecklingssammanhang. Avsiktenidesto vanligare attmen
dynamiskföraBarnkonventionenanvända det i att mervar en

skyddasaspekt på barnets liv måsteatt
harutveckling ochhelhetssyn begreppetFN-kommittén har en

till utveckling skallflertal tillfällen betonat barnetsvid rättattett
handlarArtikelnhela konventionen.genomförandet avgenomsyra

utveckling.hela Detfysiska hälsa barnetsinte bara barnets utanom
maxima-detmiljö för barnethandlar skapa garanteraratt somenom

Med utvecklingöverlevnad och utveckling.möjligheter till avses
och socialmoralisk, psykologiskfysisk, psykisk, andlig,både ut-

självständigtförbereds försådant barnetveckling sätt ettett att
fritt samhälle.liv i ett

2 Unicefof 1996,The Progress Nations,
3 Rädda 1994.Hammarberg Respekt för barnet. Barnen,T i
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Barnets till utveckling konkretiseras flertalrätt på ställen iett
konventionen, framför allt i artiklarna behandlar tillrättensom
hälso- och sjukvård artikel 24, utbildning artiklarna 28 och 29,

till skälig levnadsstandard artikel 27, social tryggheträtten artikel
fritid26, och kultur artikel 31. I artikel betonar konventionen23

särskilt det handikappade barnets till "största möjliga integreringrätt
i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella
och andliga utveckling".

Sett i vidare perspektiv innebär till utveckling forett rätten rätten
barnet få sina grundläggande behov tillgodosedda. innebärDettaatt

barnet har till omvårdnad och skydd. harrätt Barnet också tillatt rätt
kärlek och trygghet stabilt och varaktigt förhållande tillsamt ett
föräldrarna. harBarnet vidare få utvecklas i miljörätt att en som
tillgodoser dess behov stimulans och få lära sigatt sättaattav

för sitt handlande. Barnet har fågränser och på-rätt att ta ansvar
verka sin situation i relation till ålder och mognad efterhandsamt att
få frigöra sig från beroende föräldrarna. harBarnet också rätt attav
få behovet samhörighet med båda föräldrarna tillgodosett ävenav

dessa i konflikt med varandra.ärom
i förstaDet hand föräldrarnas tillär barnet fåratt attansvar se

sina grundläggande behov tillgodosedda. Artikel och5 18 pekar
särskilt föräldrarnaspå I artikel heter det5 föräldrarnaattansvar.
skall lämplig vägledning och råd då barnet de rättigheterutövarge

erkänns i konventionen "på står i överensstämmelsesättettsom som
med den fortlöpande utvecklingen barnets förmåga". Artikel 18av

uttryck för "principen båda föräldrarna haratt gemensamtger ansvar
för barnets uppfostran och utveckling". Vidare stadgas "föräld-att

eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaretrarna
för barnets uppfostran och utveckling" "barnets bästa skallsamt att
för dem komma i främsta rummet".

innebärDetta dock inte samhället kan undandra sig sittatt
Föräldrarna skall "lämpligt bistånd då de fullgör sittansvar. ges

för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingenansvar av
institutioner, inrättningar och tjänster för vård barn" artikelav
18.2. Vidare stadgar artikel 27 handlar barnets till "denrättsom om
levnadsstandard krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,som
moraliska och sociala utveckling" skall vidta lämpligaatt staten
åtgärder för bistå föräldrar genomföra denna artikelatt att rätt
27.3.

Staten skall säkerställa barnets överlevnad och utveckling till
det sin förmåga. dennaBarnets punkt såledesyttersta rätt ärav
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FN-kommittén har dockekonomiskaberoende statens resurser.av
skall uppfattasformuleringen intevarit mån denatt som enom
regering kan inte baraverkligt En"bakdörr" bort från ett ansvar.

överlevnad ochför skydda barnshävda saknas attatt pengar
verkligen detvisa denutveckling. måste kunnaDen satsatatt

med andra ordbuds. måsteden förmåga står till Denyttersta av som
vilket bl.a.prioriterats,överlevnad och utvecklingbarnetsvisa att

således de artiklarbudgetbeslut.avläsas i Dettabör kunna är en av
rikaställer högre kravi praktikeni konventionen änsom

fattiga länder.

övervägandenVåra7.3

framför allt sikteartikelkan förledas 6Man taratt tro att
länder,artikeln relevant för allautvecklingsländerna. Men är oavsett

inneboende tillbarnetslevnadsstandard. erkänner inte baraDen rätt
ståröverleva och utvecklas. Detbarnetlivet rättutan attger en

ellerfysisk överlevnadklart artikeln inte bara handlarockså att om
inbegriper denutveckling. till utvecklingfysisk hälsa och Rätten

sociala utvecklingen.mentala, emotionella, andliga och
rad sakartiklar och vi harutveckling konkretiseras iBegreppet en

barnetsanslutning till behandlingen dessa särskilt beaktati rättav
liksomi utvecklingsperspektivtill utveckling. Skolan belyses ett

Utvecklingsperspektivethälso- och sjukvården.barnomsorgen samt
tillavsnitten barnarbete och barnetsbehandlas också bl.a. i rättom

utveckling fårbegreppetsärskilt skydd. betoningDen görssom
livsvärden endast består i utveck-förstås barnetsdock inte attsom

betonar barn-Barnkonventionenlingen bli Tvärtom.mot att vuxen.
träningsperiod införbaraegenvärde. Barndomen intedomens är en

egenvärde,och ungdomstiden hardet livet barn- ettutanvuxna
fritid ochtill lek,vilket vi också betonar i avsnittet barnets rättom

kultur.
dödsstraff.svenska grundlagen finns förbud MendenI ett mot

dödsstraff inte tillräckligt för för-förbud är, nämnts, attmot som
åtgärderverkliga barnets till liv. Konventionen kräver aktivarätt

förhindrar förolyckas eller drabbas sjukdomar.barn Iattsom av
hälsa behandlas särskilt denna aspekt.avsnittet barnets tillrättom

i världen. Likaså liggerSpädbamsdödligheten i Sverige den lägstaär
sinolycksfallsdödligheten bland barn under år i dag på lägsta15
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nivå hittills. förebyggandeDen barnhälsovårdens Vaccinations-
och regelbundna hälsokontroller har vidare bidragit till attprogram

många sjukdomar helt har i Sverige. Svenskanästan barnutrotats
har generellt god hälsa, det i dag finns vissa oroandeävensett om
tendenser, vidare avsnitt 13, Barnets till hälso- sjukvård.ochrättse

Våra grannländer kritiserades kommittén för antalet barnattav
begår självmord anmärkningsvärt högt.som var

förstaOm den svenska hade innehållit uppgifterrapporten om
antalet barn och ungdomar begått självmord hade sannoliktsom
Sverige också kritiserats den punkten, eftersom svenska uppgifter

antalet självmord bland barn ligger ungefär nivå.över Avsamma
den norska framgår 27 pojkar mellan 15 och 19 årrapporten att
begick självmord 1990. Samma år begick 27 pojkar och flickor13
under 19 år självmord i Sverige. siffrornaDe från 1995 visarsenaste

pojkar30 och flickor10 begick självmord. skall dockDetatt
tilläggas attjämförelser självmordsfrekvens mellan olika länderav
generellt kan vansklig, beroende olikheter i statistiken.sett vara

Sverige harI arbetet för förebygga självmord bland både barnatt
och intensifierats under de åren. Den januari1 1993senastevuxna
inrättades Centrum for suicidforskning och prevention, ärsom

och Stockholms läns landstings centrala expertenhetstatens inom
självmordforskning och prevention. Centret har både nationelltett
och regionalt för arbeta med kunskapsinsamlingett ochattansvar
kunskapsformedling for initiera och bedriva forsknings- ochsamt att
utvecklingsprojekt främjar självmordsforebyggande åtgärder.som

övergripandeDet målet for verksamheten medverka tillär att att
antalet självmord och självmordsförsök minskar. Centrets verksam-
het kan delas i fyra huvudområden: Forskning och metodutveck-
ling, epidemiologisk bevakning, information och undervisning.
Undervisning anordnas bl.a. for hälso- och sjukvårdspersonal -
särskilt verksamma inom den psykiatriska vården ochpersoner
allmänläkare for personal inom socialtjänsten, skolan, polisen etc.-

En samhällets grundläggande skyldigheter till-mest är attav
försäkra varje barn sådan och miljö så barnet vill leva.uppväxt atten
Att överhuvudtaget något barn i Sverige upplever sådan förtviv-en
lan det sitt liv vi allvarligt. Statistikenatt tar ytterst överser som
självmord bland barn sannolikt baraär isberg.toppen ettav
Undersökningar bland gymnasister visar flera någon gångatt um-
gåtts med livftanken sittatt ta

4 0-17. Fakta Barn och Ungdomar i Sverige. Rädda Barnen 1991om
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vilka i barns ochorsaken till bristerspekulerakan baraMan över
sitthandlingutlösa så desperatkanungdomars liv att tasomensom

eller social väl-ekonomiskhandlar det inteSannoliktliv.eget om
orsakernasjälvmord,Sverige begårbarn i ärfärd utannär snarare

före-Självmord kan baraoch andliga brister.emotionella, mentala
plötsligt har långinträffar intesjälvmordflestabyggas. De utan en

fleraförsiggå i år. DenSjälvmordsprocessen kan"förhistoria".
allvarliga och leder tillvilka ibland blirsjälvmordstankarinleds med

möjligtdetlångdragnasjälvmordsförsök. Den gör ärattprocessen
framhålla betydelsenbryta den. Vi villåtgärder förfinna attatt av

till aktivadetta områdefinns påden kunskap omsättsatt som
förebyggande insatser.

till liv, vi villaspekt barnetsviktigEn rätt somavannan
förebyggan-födas frisk. spelar denHärframhålla, barnetsär rätt att

del verksamheten inyckelroll.mödrahälsovården Ende stor aven
identifiera förhållandensikte påmödrahälsovården tar att som

Sådanaför komplikationer för eller barn.ökad riskinnebär moren
olika slag. kan handlamånga Detriskfaktorer kan omvara av

för barnet,kan medföra riskerförhållanden hos kvinnan t.ex.som
kortvuxenhet kanålder hos kvinnan, somlåg eller för högför

födelsevikt hos barnet eller sjukdo-för alltför låginnebära risken
alkohol ellerkvinnan missbrukarAndra riskfaktorer är ommar.

föddesberäknat det på 1970-talet i Sverigenarkotika. harMan att
med Fetal Alcohol Syndrom.och barn FASmellan 100 150

grundbarn med mindre skador påtillkom 300-400Dessutom avca
saknas,alkoholmissbruk. Säkra uppgifter från årmoderns senare

1980-talet talade för minskning. Minstenkät i mitten av enmen en
Ävennarkotika föds varje år.hundratal missbrukarbarnett vars mor

allvarliga hälsorisker för detgraviditeten medförrökning under
födelsevikt ochför tidig födsel, lågbarnet med bl.a.blivande

Sverige ioch barn iVarje år dör mellan 50 60spädbarnsdöd.
moderns rökning underförlossning grundsamband med av

graviditeten
skador inomför förebygga sådanaomfattande arbeteEtt görsatt

vik-mödrahälsovården. Vi vill betonaför den förebygganderamen
artikelutifrån Barnkonventionenssådant arbeteettten somav

födas frisk.innefattar för barneträtt atten

5 SoS-rapport 1996:7
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Artikel 12

stånddet barntillförsäkra iskall är attKonventionsstaterna som
frågoralladessauttryckafritt i röråsikterbilda rätten att somegna

förhållandebetydelsetillmätasskall iåsiktervarvid barnetsbarnet,
mognad.ochåldertill barnets

möjlighetberedassärskiltbarnetändamål skalldetta attFör
lämpligtellerföreträdareellerdirekthöras, ettantingen genom

nationella lagstift-med denförenligtoch på ärsättett somorgan
för-och administrativadomstols-allaprocedurregler, iningens

barnet.faranden rörsom

innebördArtikelns8.1

hörd Barn-och bliåsikteruttrycka sina ärfrittRätten attatt en av
artikelnsDärmed hargrundläggande principer.konventionens
och försakartiklarandratolkningenbetydelse forinnehåll av

helhet.konventionenförverkligandet somav
medborgerligakonventioneninternationelladenEnligt bl.a. om

uttrycka sinafrittalla människorrättigheter harpolitiska rättoch att
inter-tidigare i någotdock aldrigrättighet haråsikter. Denna

denågonkopplats till bam. Intesärskiltnationellt dokument av
eller 1959rättigheter från 1924barnetsdeklarationematidigare om

sina åsikter.fritt uttryckafor barnetinnehåller rätt atten
berör det intealla frågordelta ibarnet skall ha ärAtt rätt att som

i arbets-Under diskussionernaokontroversiell fråga.heller någon
delegateruttryckte flerautarbetade Barnkonventionengruppen som

deavseende kunde inkräkta påi dettafarhågor barnets rättattom
ratificerade kon-föräldrar. ländertillkommer Någrarättigheter som

bekymratharreservation for artikel 12, någotventionen med som
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FN-kommittén konsekvent har länderna drauppmanat attsom
tillbaka sina reservationer i den delen.

Rätten bilda åsikt och uttrycka denna absolutatt ären en
rättighet, och FN-kommittén har vid flertal tillfällen betonatett att
förverkligandet konventionens grundläggande principer, bl.a.av
artikel absolut12, och "inte beroendeär ekonomiska resurser".av

Artikel 12 uppdelad i två punkter. förstaär I punkten föreskrivs
barn har fritt uttrycka sina åsikterrätt i alla frågoratt beröratt som

dem. Enligt den andra punkten skall barnet beredas möjlighet att
höras, komma till tals i alla frågor berör barnetatt ettsom mer
personligt plan.

Innebörden i artikel 12 tillsammans med artikel 13 barnetär att
skall samhällsmedborgare, individ med självrätt attses som en en
uttrycka sina åsikter. FN-kommittén har och igen betonatom om
vikten barnet i lagstiftning, i praxis och i administrativaattav
förfaranden skall subjekt, individ med rättigheter. Iettses som en
flera fall har FN-kommittén rekommenderat länderna vidtaatt
konkreta åtgärder för tillförsäkra barnet fritt uttryckaatt rätten att
sina åsikter.

Barnets komma till tals betonasrätt särskilt i vissaatt andra
artiklar. tillI exempel artikel handlar fallde då barnettsom om
skiljs från sina föräldrar, heter det i punkt "alla2 berördaatt parter
skall beredas möjlighet delta i förfarandet och lägga framatt att
sina synpunkter". artikelI 21, handlar adoption, står det attsom om
de berörs skall ha "givit sitt fulla samtycke tillpersoner som
adoptionen". Också i artikel 40, reglerar förfarandet när ettsom
barn misstänks, åtalas eller har befunnits skyldig ha begått brott,att

också barnet aktiv roll.ges en

stånd"... i åsikter..."bildaatt egna

Artikeln ingen nedre åldersgränssätter för barnet harnär rätt att
delta och fritt uttrycka sina åsikter. Rätten skall tillförsäkras det bam

"är i stånd bilda åsikter" barnetatt inteäven harsom ännuegna om
uppnått den mognad det kan kommunicera sinaatt åsikter. FN-
kommittén har betonat mycket små barn haräven åsikteratt och det

läggs myndigheterna utveckla metoder föräransvar som att att
också dessa barn hörs.

Artikel 12 föreskriver inte bara barnet skall ha uttryckaatt rätt att
sina åsikter också dessa skall tillmätasutan betydelse.att Två
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i for-betydelsetillmätasskallåsikterfastställs. Barnetskriterier
mognad.ochåldertillhållande

tillfallerhördbliochdessauttryckaåsikter,bilda attRätten att
funktionshinderellerspråkbarnsdiskriminering. Ettbarnalla utan

fallererkänd. Ettfå sin tungtbarnethindra rättfår inte ansvaratt
varjetillåtgärderandraellerutbildning attstöd, seattstaten genom

FN-kommitténhörd.sinmöjlighet rösthar görarealiteteni attbarn
icke-diskrimineringsprincipenbetonatkommentareråtskilligahar i

uttalatbl.a.därvidKommittén har attartikel 12.tillförhållandei
grundskefårdiskrimineringingen av:

uttryckaflickorpojkar än attallmänhetIKön. uppmuntras mer- stöd.behövaflickor kanframhållitharKommitténsig. att
kanintefunktionshindermedFunktionshinder. Barn som- exempel-någothörda sätt,skall bliverbalt annatsiguttrycka

ellerhjälpmedeltekniskamedier,olikavis genomgenom
skapande.konstnärligt

vilkethördablibarn harAlla oavsettSpråk och rättetnicitet. att-
uttryckligenföreskrivsviartikel att ett40.2talar.språk de I

haskyldigbefunnitseller haråtalas attmisstänks,barn som
tolk,hjälpkostnad fåskall habegått brott rätt att utan omav

avsnittanvänds,språkeller tala detförståkanintebarnet sesom
artikel 30tilli relationocksåskallArtikel 1214.5.9. somses

ellerminoriteterspråkligatillhörbarnföreskriver somatt som
använda sittförvägrasurbefolkning inte får rätten atttillhör en

invandrar-FN-kommittén,framhållerinnebär,språk. attDeteget
denbehövs. Genomdettolktillgång tillskall habarn om

får förvägrasinteartikel 30finns iformuleringnegativa som
konventionen ingenstadgarspråkanvända sitt egeträtten att

barnetsutbildning påtillhandahållaforskyldighet t.ex.staten att
språk.eget

haranledningarolikasärskilt stöd. BarnbehovBarn i som avav-
muntligt harellerskriftligt rättuttrycka sig attproblem med att

möjlighetenutveckla sinafå hjälp att

Newell 1997Hodgkins



176 Barnets komma till talsrätt att SOU 1997:1 16

Rätten fritt åsikteruttrycka sinaatt

finnsDet koppling mellan artikelnära 12 och 13 stadgaren attsom
"barnet skall ha till yttrandefrihet".rätt faktumDet båda dessaatt
artiklar finns i konventionen och står oberoende i Förhållande till
varandra skall tolkas så artikel 13 reglerar yttrandefrihetatt i mer
generell mening medan artikel 12 barnet delta l2.1rätt ochattger
komma till tals 12.2 i alla frågor barnet Ytterligarerörsom en
skillnad mellan de båda artiklarna artikel innehåller13är att rätten

uttrycka sina åsikter medanatt artikel 12 stadgar barnets åsikteratt
också skall "tillmätas betydelse".

Artikel föreskriver12 för barneträtt uttrycka sina åsikter,atten
inte skyldighet. Däremot åläggs skyldighet involverastatenen atten
barn i alla frågor dem. Det innebärrör beslutsprocesserattsom
olika nivåer i samhället, både vad gäller samhällsfrågorstörre och
avgöranden berör enskilda barn, måste utformas så desom att ger
barnet möjlighet komma till tals.atten

En förutsättning för kunna delta och uttryckaatt sina åsikter är att
barnet får tillräcklig och relevant information. Rätten till information

yttrandefrihetenföreskrivs i artikel 13 i innefattar frihetsom atten
"söka, och sprida informationmotta och tankar alla slag. I dettaav
sammanhang skall artikel 12 också i relation till artikel 17ses som
handlar massmedia. FN-kommittén har upprepade gånger be-om

massmedias viktigatonat roll för barn skall få tillgång tillatt
information. Dessutom har kommittén framhållit barn inte baraatt
skall konsumenter mediainformation också självavara utanav
kunna delta och förmedla sina synpunkter via media.

frågor"... i alla barnetrör ..."som

förslagetdetI ursprungliga till konventionstext fanns lista påen
områden inom vilka barnet skulle kommarätt till tals, bl.a.attges
i frågor rörde val yrke, utbildning, medicinsk behandling,som av
rekreation och vårdnadsfrågor. Men denna lista bort därförtogs att

i arbetsgruppen ansåg den utgjorde begränsningatt iman barnetsen
yttrandefrihet och slutligen enades barnet skall haatt rättman om att
uttrycka sina åsikter alla frågor barnet".rörsom

2Santos Pais M, 1997
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barnet finnsfrågan skall berörabegränsningNågon än attannan
det knappast finns någonpraktiken innebär detinte.således I att

huvudbegränsning över taget.
särskilt viktigaframhållit vissa områdenFN-kommittén har som

få möjlighetbeslutsfattandet. måsteför barn få delta i Barn t.ex.att
nivå inombeslut fattas på lokali samhällsplanering,deltaatt som

arbetslivet.skolan inomplaneringbeslut ochkommunerna, samtav

höras ...""...beredas möjlighet att

möjlighet höras iskall beredasartikel stadgas barnet12.2I attatt
barnet.förfaranden beröradministrativaalla domstols- och som

andra punkt iplaceradformulering till börjanDenna som enenvar
tillflyttades småningombästa, den såartikel 3 barnets menom

med dentillsammanslogiskt hörde hemmaartikel 12 där den mer
historiskadelta.övergripande barnets Dennaprincipen rätt attom

mellan de bådabakgrund det mycket sambandetnågot närasäger om
vilketbarnets bästa, FN-vadartiklarna. Ett avgöra ärsätt att som

tala med barnet själv.flertal gånger,kommittén har påtalat ärett att
barnet självbästa sådana åtgärder därVidare åtgärder till barnetsär

involveras.
myndigheterna möjlighetKonventionen inte avgöraattger

uttrycka sinaeller inte. bli hörd ochhuruvida barnet skall höras Att
rättighet. lämnas det pååsikter barnets absoluta Däremot öppetär

föreskriver barnet skall höras,vilket barnet hörs. Artikel 12.2 attsätt
förenligt med dendirekt eller indirekt, "påantingen sätt ärett som

nationella lagstiftningens procedurregler".
dettai artikel inleds med ordenandra punkten 12 "FörDen

möjlighet höras..." vårändamål skall barnet särskilt beredas att
tolkasden första punkten, vilket skall såkurs. hänvisar tillDetta att

Ävenåsikter" skall höras.i stånd bildaalla barn "som är ettatt egna
krav ställs barnet ilitet barn har bli hörd. Det ärrätt är attatt som

barnet skallbilda åsikter. ställs inget krav påstånd Det attatt egna
mognad det kan kommunicera påha uppnått sådan ålder eller att

skall "beredas möjlighet" hörasvis. Stadgandet barnet attattvuxnas
innehåller skyldighet för myndigheter till sådanaatt atten se
möjligheter finns.

skall höras i "alla domstols- och administrativa förfaran-Barnet
påtalat domstolsförhand-den". FN-kommittén har i allaatt typer av

lingar berör barn skall barnet tillfälle komma till tals.ett attsom ges
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formella fattasförfaranden alla beslutMed administrativa somavses
socialtjänsten och institu-skolan, hälso- och sjukvården,inom t.ex

brott. FN-kommittén har särskilt påtalattioner för barn begåttsom
det finns möjligheter till överklagande beslut inomvikten att avav

framfört kritik de länder där sådanavårdsektom. Kommittén har mot
inte finns.överklagningsmöjligheter

Genomförande artikel 12av

de utmaningar-till fullo realisera artikel 12Att störstases som en av
utvecklingsländer. Fleraför såväl industrialiserade länder somna,

till FN-kommitén också påtalat svårig-länder har i sina rapporter
förverkliga barnets fritt uttrycka sina åsikterheter med rätt attatt

hördblioch att
deFN-kommittén har betonat artikel 12 liksom övrigaatt

formulerar konventionens grundläggande principerartiklarna som
lagstiftningenskall integreras i landets lagstiftning. skallFör att

spegla innehållet i båda punkterna i artikel krävs regler12 bådesom
barnet till inflytande i familjen, inom familjevård ochrättger

institutioner, inom skolan samhällslivet ioch särskildastort samt
regler barnet bli hörd i alla domstols- ochrättgaranterar attsom
administrativa förfaranden.

FN-kommittén framhåller det inte räcker med lagstiftning. Föratt
barnet i realiteten skall kunna sin uttrycka åsikterutöva rättatt att

krävs respekterar denna Kommittén har vid flertalrätt.att ettvuxna
tillfällen föreslagit generella informationskampanjer utbildningoch
för personal kommer i kontakt med barn, domare, poliser,t.ex.som
personal fängelser vidpå och särskilda institutioner för barn, lärare,

Ävensocialsekreterare, hälso- och sjukvårdspersonal. föräldrar
få informationmåste och utbildning förhållningssätt till barn ochom

barnets till inflytande och handlar såledesDeträtt attom ansvar. om
förändra attityder och målet samhälle medär ett vuxna som ser
barnet samhällsmedborgare med kompetens och kunskap.som en

Barnet själv behöver också information och träning i uttryckaatt
sig och sina åsikter. FN-kommittén har föreslagit barn ocht.ex. att
ungdomar själva skall delta i uppgiften konventionen känd,göraatt
enligt artikel 42.

3Hodgkins R, Newell 1997
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deldelaktighet-Ungdomars8.2 en

ungdomspolitikenav

framväxtUngdomspolitikens

intematio-tidigare i någotåsikter har aldriguttrycka sinaRätten att
barns ochtill frågansärskilt kopplats bam. Mennellt dokument om

inter-sig iinflytande intedelaktighet ochungdomars är ny vare
den främstdäremot harsammanhang,nationellanationella eller

utropade 1985 tillNationemainriktad ungdomar. Förentapåvarit
delaktighet,fastställdesVärldsungdomsår. De ut-teman varsom

delaktighet,begreppetvalde betonafred. Sverigeveckling och att
stärka ungdomarsprojekt förflertalledde tillvilket större attettatt

inflytande genomfördes.ochdelaktighet
forstartpunktinnebar på mångaVärldsungdomsåret sätt etten

Årungdomar. 1986i frågoraktivt statligt rörengagemang sommer
förskullestatsråd specifiktför första gångenutsågs ett ansvarasom

ungdoms-haft så kalladsedan dess har viungdomsfrågor och en
fokuserat frågorsärskiltBarnombudsmannen,minister. omsom

inrättadesungdomar, 1993.inflytande för barn ochdelaktighet och
uppgifter,ungdomsrådsUngdomsstyrelsen, Statensövertogsom

övergripande målUngdomsstyrelsensinrättades 1994. ärEtt attav
samhället. ochmänniskor blir delaktiga i Barn-verka för att unga

deskall enligtinrättades 1982,ungdomsdelegationen, Senastesom
ochuppmärksamma barnssärskiltdirektiven dir. 1994:156 ung-

inflytande.makt ochdomars
frågorhar behandlatoch utredningarrad statliga kommittéerEn

inflytande. 1989delaktighet och Höstenungdomarsbarns ochom
betänkandetUngdomskommittén dir. 1989:48tillsattes utsom gav

maktf fick då-betänkandetuppföljningUngdom och Som aven
ungdomarsutvecklaUngdomsråd i uppdragvarande Statens att

arvsfonden tillmedel Allmännadelaktighet. Regeringen avsatte ur
stimuleraträffpunktsstöd föroch till så kallatdemokratiprojekt att

och med ungdomar. Dettamötesplatser for,framväxten avav nya
för budgetåretUngdomsstyrelsendrivs vidarearbete somav

för ökaAllmänna arvsfonden till projektfick medel1995/96 attur
lokalsamhället.inflytande iungdomars

SOU 1991:12
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majI 1991 tillkallades särskild utredare för göraatten en
arbets- ochöversyn ansvarsfördelningen insatser inomav statensav

barn- och ungdomsområdet Ett år tillkallades1992,senare, en
utredare med uppdrag beskriva och analysera ungdomarsatt
levnadsvillkor. En innehöll studie ungdomarsrapport som en om
attityder och levnadsvillkor° betänkande7. Man bör,ut samt ettgavs
enligt utredarens betänkande, arbeta på två plan samtidigt för att
underlätta för Åtgärderungdomar i vuxenlivet.att ta steget ut som
bättre beaktar generationsaspektema i den politiska beslutsprocessen
bör vidtas, samtidigt vidtar åtgärder bidrar tillsom man attsom
underlätta ungdomars möjligheter etablera sig i vuxenlivet.att

Riksdagen beslutade 1994 riktlinjer för ungdomspolitikenom
ungdomarsAtt personliga ansvarstagande, medmänsklighet, del-

aktighet och inflytande skall främjas dessa riktlinjer.är en av
Tanken riktlinjerna skulle instrumentatt för följaettvar attvara upp
och utvärdera insatser för ungdomar. riktlinjernaMen ansågs vara
för till form innehålloch för det möjligtgöra användaattvaga att
dem instrument för uppföljning och utvärdering. Regeringensom
tillsatte därför Ungdomspolitiska kommittén med uppdrag föreslåatt
mål för ungdomspolitiken skulle riktlinjerna.ersätta Kommitténsom
skulle också föreslå åtgärder för stärka ungdomars möjligheteratt
till inflytande olika nivåer i samhället.

Ungdomspolitiska kommittén föreslår i sitt slutbetänkande,
Politik för Unga SOU 1997:71 de nationella målen föratt en ung-
domspolitik skall vara:

Samhället skall underlätta för leva självständigt liv.att ettunga
Unga skall ha verklig möjlighet till makt, inflytande och
delaktighet.
Den skapande förmåga och kritiskaresurs ungas engagemang,
tänkande skall tillvara.utgör tas

De övergripande målen har sedan brutits ned i konkreta mål förmer
de skall möjliga användaatt instrument i uppföljning.attvara som

De konkreta målen samtidigt kommitténsutgör förslag till hur de
övergripande målen skall förverkligas. detNär gäller inflytande och
delaktighet föreslås bland alla kommuner i samarbeteannat medatt

5SOU 1992:54
5SOU 1994:73
7SOU 1994:77
8Prop. 1993/94:l35, bet. 193/94 KRU 31 skr.1993/94:354r
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ungdomspolitiskt handlingsprogram,börungdomar attupprätta ett
alla skallbeslut i skolan,påverka viktigaskall kunnaelever att unga

delta ifå möjlighetbeslut ochpåverka kommunalakunna att
tillgång tillmänniska skall havarjeföreningslivet samt att enung

åsikter.uttrycka sinaeller han fritt kandär honmötesplats
Ålders-föreslogsänkt rösträttsålderdet gäller fråganNär om

fyllt år skallden har 16sitt betänkandegränsutredningen i att som
folkomröstningarfkommunalakommunala val och ifå irösta

kommunala frågornaförslaget till devalde begränsaUtredningen att
i förstaoch eftersom detmedborgarnadessa liggereftersom närmare

möjligtkommunmedlemmarså mångahand viktigtär att somge
deUtredaren sågkommunala verksamheten.deninflytande över

utvecklingavsnittetkommunallagengjorts i seändringar omsom
inflytande för ungdo-ökatförstai kommunerna ett steg motsom

ytterligareinnebäraSänkt rösträttsålder skulle då ett stegattmar.
Åldersgränsutredningen föreslogskulle redan inslagenpå väg.tas en

denmenadevalbarhetsåldem. Utredningensänkninginte atten av
undereftersom den ståromyndig bör Valbarinteär som envarasom

självständighetförmynderskap saknar denvårdnad och somannans
valbarhet.följerför detavgörandeär taatt ansvar som av

ochi sin både fördelarkommittén sågUngdomspolitiska tur
sig inte kunnarösträttsålder, ansågnackdelar med sänkt taen men

försöksverksamhetföreslog därförställning. Kommitténslutgiltig en
Syftetkommunalvalet 1998.sänkt rösträttsålder till 16 år imed

sådan reform.vilka effekterna skulle bliskulle att av envara se

Utveckling i kommunerna

former för ökaförsök hittaPå olika håll i landet pågår attatt
utveck-till del resultat detdelaktighet, vilketungdomars ärstor av

flertal projekt harlingsstöd har för ändamålet. Ettavsattssom
Överlag har slagit välvisar dessa demokratiprojektenutvärderats. att

ochde har bestående resultati den meningen att ettgettut att
fömyelsearbete har igång.satts

Kommunala ungdomsråd exempel vissa kommunersär ett
metoder för förbättra kontakten mellanförsök utvecklaatt att

det ungdoms-beslutsfattare och ungdomar. vissa kommuner kallasI
fullmäktige eller ungdomsparlament, målet detsammaär attmen -

delaktighet samhällsfrågor. börjanstimulera ungdomars i 90-I av

°SOU 1996:111
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talet fanns fåtal ungdomsråd antalet harett under de senastemen
åren ökat 1995 fanns ungdomsråd iavsevärt. cirka 50 kommuner
och i ytterligare 25 kommuner stod i för bildastartgroparna attman
sådana råd.

främstaDet syftet med ungdomsråden kommunpolitikemaär att
rådet skall få reda ungdomars uppfattning i olika kommu-genom

nala frågor. I vissa kommuner ungdomsrådet kopplatär direkt till
kommunstyrelsen, andra ungdomsråd har kontaktperson utsedden
i varje nämnd. Ibland fungerar råden remissinstanser, vilketsom
visat sig tveksamt eftersom de då riskerar drunkna ivara att papper
och byråkrati. framgårDetta Ungdomsstyrelsens skrift Ung-av
domsråd, möjlighet redovisar hittills erfarenheteren som vunna

ungdomsrådsverksamheten.av
Tanken ungdomsrådenär skallatt kommunensrepresentera

ungdomar. Det har dock visat sig de ungdomsråd startadeatt isom
slutet 80-talet och tillämpade den formella representativaav som
modellen har haft svårt fylla sina platser. Strukturenatt med den
representativa demokratin har för många ungdomar känts alltför
stelbent. När ungdomar själva har varit med och skapat ungdoms-
råden har ofta intresse och gått före representativitet.engagemang

harDe hittat andra former för förankra rådets verksamhetatt bland
kommunens ungdomar. En del ungdomsråd har referensgrupper och
kontaktpersoner skolorna fångar ungdomars åsikter.som upp
Idélådor, och enkäter fritidsgårdarstormöten och skolor andraär

få bredare underlag.sätt att ett
Efter världsungdomsåret 1985 framoch till 1988 bildades det i

Danmark ungdomsråd i kommuner.76 dagI finns bara åtta dessaav
kvar. De erfarenheterna från ungdomsrådensammantagna i både
Sverige och Danmark visar vissa förutsättningaratt särskiltär
viktiga för ungdomsråden verkligen skallatt kunna fungera. För att
ungdomsråden skall få reellt innehåll i sin verksamhetett måste
ungdomar själva med från början i och bildavara processen
ungdomsråd. Arbetet måste bygga på ungdomars initiativ.egna
Råden måste ha tydliga uppgifter och klara kanaler till kommunen.
En särskilt utredd kontaktperson viktigär Det ocksåären resurs.
viktigt ungdomsråden fåratt arbeta med frågorutrymme att egna
och inte bara förhålla sig till En budget ökar självstän-vuxnas. egen
digheten. Innan ungdomsråd måste det tydligt klargörasstartas
vilken roll ungdomsrådet egentligen skall spela i den kommunala
beslutsprocessen. Politiker vill ha ungdomars på olika frågor,syn

° Ungdomsrapporten 1996. Del Ungdomsstyrelsen
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oftauppfattning finns detavvikandeharungdomarna enmen om
mycket denoch hurskall räknasdereglerar huringet röstungassom

värd.är
ungdomarinflytande förför ärformexempel påEtt annat en
genomfördesungdomsriksdagenförstaUngdomsriksdagen. Den

fråndeltogungdomar200med 1Stockholmi1994 övervåren som
tillgenomföra turnébeslutadeUngdomsriksdagenlandet. atthela en

cirka 1401994. Iskedde höstenvilketkommuner,samtligalandets
fungeratharsedan"goodwillambassadörer"utsågskommuner som

rasism"."Ungdomkampanjenförarbetetbas i motensom
GemensamStiftelsenförhuvudmanElevorganisationendagI är
framtiden.iUngdomsriksdagendrivauppgiftFramtid, är attvars

denTankenNorrköping.iägde ärungdomsriksdag attårs1995 rum
fåinriktat påfrämstArbetetår. attåterkomma ärskall varannat

ungdomarMålgruppenlandet.i ärlokalaigång uteprocesser
tillmedelålder uppskatttasoch deltagarnasgymnasietochhögstadiet

år.16-17
deungdomarde flestauppleveransträngningar attökadeTrots

enkätundersökningsamhället. Enpåverka imöjlighetersaknar att
medsamarbetegenomförde ikommitténUngdomspolitiskasom
ochmellanungdomar 15där 000SCB 2centralbyrånStatistiska

upplevelsenegativmycketgenerellt påvisaringickår25 aven
organisa-ochpolitiskainflytande i störretillmöjligheten organ

möjligheterde harde attEndast 3 % storationer. attmenarungaav
de inte har54 %Flerlokalpolitiken. attpåverka än menarvarannan,
ungdomarundersökningenvisarSamtidigtalls.möjligheter attnågra

kunnade skullesvarandedetredjevill delta. sägerVar attgärna av
Ävenungdomsråd." Barnombudsmannenarbeta isigtänka ettatt

tilloch Barn-kommitténUngdomspolitiskaskrivelse tillihar en
viljaungdomarsmellanglappfinnsdetframhållitkommittén ettatt

det.möjligheterfaktiska göraoch derasdelta attatt
genomförts iändringardeBarnombudsmannen att somanser

för ökaharomfattningtillräckligi använts attkommunallagen inte
årunder debetonardelaktighet. BO treoch ungdomars attbarns som

delegation och kommuna-villkoradsamrådsskyldighet,reglerna om
förverkligadeti kraft harvaritsjälvförvaltningsorgan utrymmet

utsträck-nämnvärdiförändratsinteochinflytande för barn unga
nämndernaändras såkommunallagendärförföreslår attBOning. att

år iungdomar under 18ochmed barnsamrådaskyldigablir att

l SOU 1997:71
z Barnombudsmannen.1997-01-15.Promemoria.
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frågor angår dem. Vidare föreslås barn och ungdomar mellanattsom
och12 18 år skall kunna väcka ärenden i nämnderna dennasamt att

åldersgrupp skall kunna driva igenom opinionsundersökningatt en
genomförs i frågor angår dess närmiljö. Slutligen föreslår BOsom

partistödet skall villkoras såatt viss del det används tillatt atten av
öka inflytandet för barn och i det politiska arbetet.unga

Ungdomspolitiska kommittén ställde sig inte avvisande till en
lagstiftning innebär de inte har haratt ännu rösträtt rättsom attsom
bli tillfrågade. Kommittén ansåg dock de förändringar gjortsatt som
i kommunallagen i syfte olika för ökat brukar-att sätt öppna ett
inflytande inte har varit i kraft tillräckligt länge för medatt man
säkerhet skulle kunna effekterna för de intesäga varitatt unga
tillräckliga. Ungdomspolitiska kommittén föreslog Ungdoms-att
styrelsen och kommunerna tillsammans skulle få i uppdrag att
bevaka frågan. detOm fortfarande efter fyra efterår reformen
visar sig inte tillfrågas i någonatt utsträckning, börstörreunga
regeringen förändringöverväga i kommunallagen, menadeen
Ungdomspolitiska kommittén.

8.3 Elevers till inflytanderätt

Att barnet skall ha till inflytande i skolanrätt har i Sverige betonats
och igen alltsedan skolkommission.1946 års Förutomom om att

denna kommission lanserade samhällskunskap ett ämne,nyttsom
föreslogs skolan skulle eleverna i friatt träna samverkan, samarbete
och medinflytande. I 1969 års läroplan för grundskolan hette det att

förutsättning"en för elevernas och deatt ochvuxnas engagemang
delaktighet i utformningen skolan arbetsplats skall förstärkasav som

de alla får medär forma miljö".sinatt Läroplanenattvara egen
från 1980 betonade starkare elevernasännu aktiva medverkan:
"Skolan har skyldighet eleverna ökat och medinfly-att ge ansvar
tande i takt med deras stigande ålder mognad".5och

dagI till elevinflytandeär rätten reglerad i bland skollagenannat
1985:1100 och skolförordningama. skollagenI finns den över-
gripande bestämmelsen "elevema skall ha inflytandeatt huröverom
deras utbildning utformas". På grundskolenivå finns tillägget "om-

3 SOU 1948:27
Läroplan för grundskolan, 1969, sid 27

5 Läroplan för grundskolan, 1980, sid 13
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skallinflytandeelevernasutformningenfattningen och anpassasav
Även 1977:1160arbetsmiljölagenmognad". iålder ochefter deras

därinflytande. Strävantilloch ungdomarbarn är atträttges
arbetstillfredsställelse,arbetsinnehåll,skall riktarbetsmiljön ettge

för uppnåförutsättningutveckling.och personlig Engemenskap att
alla elever.arbetsmiljöarbetet fråniaktivt deltagandedetta är ett

arbetsmiljö-medverka iskalldärför elevernaföreskriverLagen att
förbehövsåtgärdergenomförandet dedelta iocharbetet attsomav

regeringenskallarbetsmiljö. Nämnasgodåstadkomma att ny-en
elevmajoritetmedlokala styrelserpropositionlagtligen har omen

gymnasieskolan.i

i samhälletDeltagande8.4

AgendaFN-deklarationenställer ocksåBarnkonventionenFörutom
allabeslutsfattare påkrav påi Riomiljökonferensen 1992från21

samhällets beslutsprocesser.medverkan inivåer öka ungdomarsatt
samrådökatbehovetdeklarationi dennakap.I 25 poängteras av

beslutandeandraregeringochmellan ungdomsgrupper samt
utveckling.socialekonomisk ochför hållbarinstanser skapaatt en

under årungdomar 18för barn ochformella möjligheternaDe att
begränsade.nationell nivåkommunal ellerpolitikenpåverka på är

ochinte valbarainteungdomar under år haroch 18Barn rösträtt, är
kommunmedlemmar,myndigaföreslåkan inte än attannat genom

laglighetsprövningtill det, åstadkommaexempelvis sina föräldrar,
folkbokförda ioch ungdomarkommunala beslut. Barn ärsomav

har derasoch sådanakommunmedborgaredockkommunen är som
ändringarpåverkan ökat.till insyn och Demöjligheter genom-som

kommunmedlemmarfördes kommunallagen 1991:900i somger
med ochmöjligheteraktivainte partipolitiskt större attär vara

kommunal verk-denoch utformningeninnehållet ipåverka av
samheten.

skallnämndernai kommunallagenförändringarnaEn är attav
utnyttjar deras tjänster. Detsker med demverka för samrådatt som

samråd. Vanligaför sådantföreskrifter formernafinns inga ettom
finnseller brukarråd.kallade användar- Detåtgärder bilda såär att

6 1996/97: 09Prop. l
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inget hinder för den under 18 år delta iär sådant samråds-att ettsom
förfarande.

En nyhet i kommunallagen nämnders möjlighetärannan att
delegera beslutsrätt till anställd tjänsteman. finnsDet två sortersen
delegation. Den nämnd denär uppdrar någonatt närena en
anställd besluta nämndens ställeratt villkorvägnar, attupp som
de nyttjar nämndens tjänster skall tillfälle lägga framsom attges
förslag eller sig innan beslut fattas. Den andrayttra denär att
anställde får fatta beslut endast företrädare för nyttjama harom
tillstyrkt beslutet. "Nyttjama" i det fallet i praktikenges senare

Om harvetorätt. vetorätten måste frågananvänts avgöras av
nämnden. Inte heller vid delegation föreligger något formellt hinder
för den under 18 år skall kunna företrädaatt är nyttjama ochsom
använda eventuell vetorätt.

Ytterligare förändring i kommunallagen "brukarstyrda"är atten
självförvaltningsorgan kan inrättas nämnderna vid kommunalaav
institutioner. sådantI skall det bara finnas företrädareett förorgan
användare tjänsterna nyttjama och de anställda. "Nyttjamas"av

skall i majoritet. Ett självförvaltningsorganrepresentanter kanvara
bara för sköta driften den dagligaatt verksamheten vidansvara av

institution eller anläggning. Uppgifter innebär myndighets-en som
utövning kan inte överlåtas till Någon lägsta åldersgräns förorganet.
dem får ingå i självförvaltningsorgan har heller inte föreskri-som
vits. åliggerDet den ansvariga nämnden till den ålders-att attse
mässiga sammansättningen efter frågornas karaktär. Detanpassas
kan dock inte försvarligt och omyndiga fårattanses unga personer
bära kan tänkas innefatta skadeståndsansvar.ett ansvar som

8.5 Barnets komma till italsrätt att

domstols- och administrativa
förfaranden

Den andra punkten i artikel 12 sikte sådana situationertar när ett
beslut skall fattas det enskilda barnet.rör Det gäller såväl isom
domstolar administrativa beslut fattas olika myndighe-som som av

Barnet skall i dessa fall särskilt beredaster. möjlighet höras. Detatt

7 Prop. 1990/912117
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socialtjänstla-enligtföräldrabalken,enligtärendenmål ochgäller i
harbarnetocksågällernamnlagen. Det närenligtochoch LVUgen

ordningenprocessuellaenligt denfattasskallbeslutochbegått brott
ärenden.ochmålför sådanagällersom

rättigheter.barnsutövandetEuroparådskonventionen avom

konventionEuroparådetinomjanuari 199625 omDen antogs en
ställningbarnsstärkasyfterättigheter, ärutövandet barns attvarsav

bestämmelsen ifrånutgårKonventionenfamiljerättsprocesser.i
Europarådskon-skall enligtartikel StaternaBarnkonventionens

och andraadministrativalagstiftnings-,lämpligavidta allaventionen
Barnkon-ierkännsrättigheterdegenomföraföråtgärder att som

i sakochomfattarEuroparådskonventionen motsvararventionen.
familjerättsprocesser.gällerdetBarnkonventionenartikel i när12

processuellabarnrättigheter,barnsfrämja garanteraSyftet attär att
rättigheterdessautövandetunderlättaochrättigheter genomatt av

ellerandra ärellersjälvabarn,tillse organ,att personeratt genom
deltagamyndigheterdomstolar ochinföroch tillåtnainfonnerade att

familjerättsligakonventionendem. Iangårförfarandeni ansessom
föräldramyndighet,utövandetsådanasärskiltprocedurer, rör avsom

åliggerområden.viktiga Detsärskiltochboende umgänget.ex. vara
nationelladenområden iminstväljakonventionsstatvarje treutatt

tillämplig på.skallkonventionenlagstiftningen varasom

Grundläggande begrepp

kunnahuvudegenskapenpartsbehörighet över tagetMed attavses
partsbe-bam,fysiska ärAlla äveni rättegång.part personer,vara en

kannågoninnebärbegrepp,Talerätt atthöriga. snävareär ett som
dettillanknytningharättegångi viss attpart genomvara en

talerätt harhar rätt startaDen atthandlarrättegången t.ex.somom.
avgörande.överklagaoch rätt ettattprocessen

ochtalanväckaräkning kanfördenProcessbehörig är egensom
saknatalerätt kanharprocesshandlingar. Denandravidta som

talan försunderårig. Hansgrund hanprocessbehörighet ärattav
ställföreträdare.då av en

Även kanärendemål elleriintesjälv är ettettpartperson somen
finns detIblandärendet.målet elleriutgångenintresseha ett av
skall bliuppfattningsådantillsyftarregler att personsensom
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beaktad. Sådana regler kan benämnas regler kommarätt attom en
tals.till

Allmänt den svenska lagstiftningen områdetpåom

Mot bakgrund bestämmelserna i artikel 12 i Barnkonventionenav
har det gjorts genomgång reglerna för sådana familjerättsligaen av
och sociala ärenden.mål och Syftet med genomgången har varit att
tillförsäkra barn komma till tals. följdrätt Somatten en av genom-
gången har införts bestämmelser för barn kommarätten attnya om
till tals i vårdnadsmål och umgängesmål, i adoptionsärenden och i
namnärenden LVU-mål."i andra fallI såsom beträffandesamt
reglerna förmynderskap har det inte nödvändigtansetts göraom att
några ändringar. förarbetenaI till de bestämmelserna attnya anges
syftet med dessa skapa garantier för barnär får komma tillatt talsatt
i mål och ärenden i domstolar. Därvid hänvisas till barn enligtatt
Barnkonventionen skall ha fritt uttrycka sin åsikträtt och få denatt
respekterad.

Familjerättsliga mål

Barn saknar i regel talerätt i mål och ärenden vårdnad ochom
umgänge. Eftersom barnet i regel saknar talerätt i mål och ärenden

vårdnad och finns det inteumgänge några reglerom om process-
behörighet i föräldrabalken.

I reglerna vårdnad finns sedan årsskiftet 1995/96 särskildom en
bestämmelse i föräldrabalken, kap.6 10 d föreskriver attsom
domstolen vid bedömningen frågor vårdnad skall hänsyntaav om
till barnets vilja med beaktande barnets ålder och mognad. för-lav
arbetena bestämmelsentill den avsedd säkerställaäratt attanges

hänsyn till barnets vilja iatt vårdnadsmål.tas Domstolen skall

l Denna benämning används i 1994/95224 14t.ex. prop. s.
9 Framställningen vad svensk lagstiftning innehåller de centralaavser mest
reglerna barns komma tillrätt tals och inteatt anspråkom gör att uttöm-vara
mande. För rättspraxis på området hänvisas till Beckman och Höglund, Svensk
familjerättspraxis avsnitt B IV
2°Ds 1994:85
2 Prop. 1994/952224,bet. l995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
n I ärenden enligt 6 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken, reglerar fall därsom
den vårdnadshavaren dör, har barnet emellertid i praxisene ha rättansetts att

behörig ställföreträdare föra talan i måletgenom NJA 1983 170partsom
23Prop. 1994/951224 53s.



komma till tals1997:1 189SOU 16 Barnets rätt att

barnets ålder och mognad vilket normalt innebär skallbeakta detatt
fästas vikt vid de barnens inställning vid de mindres.större större än

i lagendet särskilt domstolen skall hänsyn tillAtt att taanges
barnets vilja enligt vad i förarbetena viktigär omstän-som anges en

vid den prövning skall i mål och ärendendighet görassom om
vårdnad. Bestämmelsen innebär domstolen måste till barnetatt attse
har haft möjlighet redovisa sin inställning. denInärmareatten
vårdnadsutredning skall ligga till förgrund domstolenssom av-

skallgörande den verkställer vårdnadsutredning söka klar-som en
lägga barnets inställning, det inte olämpligt kap.6 19 §.ärom

Även i fråga har bestämmelse domstolenumgänge attom en om
i mål med barn skall hänsyn till barnets vilja införtsumgänge taom

kap. skall ske6 15 §. Det med beaktande barnets ålder ochav
mognad.

frågor vårdnad och får barnet höras införI umgänge rättenom
särskilda skäl förtalar det och det uppenbart barnet inteär attom

kan skada höras.ta attav
adoptionsärendenI saknar barn talerätt. fyllt fårDen 12 årsom

emellertid inte adopteras samtycke. Vid bedömningenutan eget om
det lämpligt adoption finns sedan årsskiftet 1995/96är ägeratt rum

bestämmelse domstolen därvid, barnets samtyckeäven näratten om
inte behövs, skall hänsyn till barnets vilja med beaktandeta av
barnets ålder. Socialnämnden skall klargöra barnets inställning och
redovisa den för rätten.

liknande bestämmelseEn den i fråga adoption finns isom om
namnlagen frågai namnbyte. I namnlagen har barn ställningom som

företrädsoch vårdnadshavaren. barn fyllt harEtt 12 årpart av som
anmälan namnbyte.vetorätt mot en om

fråga barnetsI ställning i verkställighetsmål hänvisas tillom
framställningen i kapitel 10.

Sociala mål

Med sociala mål i detta sammanhang mål vård enligtavses om
socialtjänstlagen ochSoL mål enligt lagen vårdom av unga
LVU. Exempel mål förbud för social-är att utanom en person
nämndens medgivande andras underåriga barn för sådanta emot
vistelse i hemmet inte tillfällig 27 mål§ SoL och enligtärsom
2-4 LVU.

målI och ärenden enligt SoL och har barn ställningLVU som
fylltBarn 15 år själva processbehöriga, medanpart. ärsom yngre

barn måste företrädas ställföreträdare. Legal ställföreträdare ärav
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barnets vårdnadshavare. gäller barnet fylltDet år eller15oavsett om
inte. under år skall höras i det kanDen 15ärsom processen om vara
till i utredningen och det kan barnet inte skadanytta antas att tar av

höras.att
finns bestämmelserI LVU barnet i vissa mål och ärendenattom

enligt denna lag kan få rättshjälp offentligt biträde.genom
årsskiftetFrån 1995/96 har i införts bestämmelseLVU en som

innebär barnet kan ha ytterligare ställföreträdare. Härigenomatt en
tillförsäkras barnet självständig ställning vårdnadshava-gentemoten

i fallde barnet och vårdnadshavaren har motstridiga intressen.ren
Om offentligt biträde enligt rättshjälpslagen förordnats skall denne
automatiskt den särskilda ställföreträdare i det mål ellervara unges
ärende förordnandetsom avser.

barnDe saknar processbehörighet, dvs. under 15 år, skallärsom
enligt ochSoL höras, det kan till förLVU utredningennyttaom vara
och det kan barnet inte skada höras.antas att tar attav

socialnämndenNär utredning tvångsomhändertagandegör en om
för vård skall socialnämnden före ställningstagandet denge unge,

han fyllt år, tillfälle15 sig vad framkommitöveratt yttraom som
under utredningen.

Ärenden enligt utlänningslagen

Från den januari1 1997 har regler barn i skallregel höras iattom
samband med utredning vid ansökan uppehållstillstånd införtsom
i utlänningslagen kap.l 1 §. till1 Hänsyn vad barnet anfört skalla

i förhållande till barnets ålder och mognad. Regeln utformadtas är
så barnet kan höras direkt eller ställföreträdare. lik-Ettatt genom
nande förslag lade framvi i delbetänkande.vårt Vi lade framäven

förslag den förordnad offentligt biträde enligtett ärattom som som
rättshjälpslagen automatiskt skall barnets ställföreträdarevara om

Ävenbarnet saknar vårdnadshavare här i landet. sådan bestäm-en
melse har tagits i utlänningslagen 1 1 kap. b1 §.

strajfprocessuellaDet området

Förhör med någon under och18 år misstänkt förår ärsom som
brott, målsägande eller vittne skall enligt regler i förundersöknings-
kungörelsen planeras och verkställas så det inte uppkommer faraatt
för den förhörs skada. Särskild varsamhet bör iakttasatt tarsom om
förhöret sexuallivet. börDet tillses förhöret inte väckerrör attnoga
uppseende. Huvudregeln det skall hållas endast förhör.är att ett
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förfallenhetmed särskildbör hållasmed barnFörhör personav
Är utredning-betydelse föravgörandebarnuppgiften. utsaga avav

ellersakkunskap i barn-särskildfallvissa någonbör i ägersomen,
värdet barnetssigellerförhörspsykologi biträda utsaga.överyttra av

någonbrottmåli ärhuvudförhandlingVid rättenprövar somom
vittne. Omfår hörasvittneoch åberopatsårunder 15 somsomsom

förhöret.ed föreavläggafår han intevittneskall hörashan som
bammålsägandebiträde bl.a. är1988:609Lagen somgerom

biträdesådantbiträde.juridisk Ettfåmålsägande möjlighet egetatt
skäl till det.finnsdetmålsäganden ellerpå begäran närförordnas av

för brottharaktuellt bamblisistnämnda kan utsattsnärDet ettt.ex.
redan underförordnaskanMålsägandebiträdeanhörig.någonav

förundersökningen.
mycket kanrättegångenvid tiden förmålsägande ärNär ung,en

Särskiltdomstolen.införförhöra denbli aktuelltintedet att unge
frånBerättelsenbarn.sexuelladet målgäller övergrepp motom

i rättegången.förebringasfår dåförundersökningenunderförhöret
videoinspelning. Detuppspelningskeskall dettaHelst avgenom

bl.a. forbevisprövningensvaghet idetta innebärhävdatshar att en
målsäganden.frågor tillställadomstolen inte kanförsvaret införatt

börmedför dennavilketförsvagas,Målsägandens attutsaga
försiktighet.särskildbedömas med

diskussionintensivpågåtthar detUnder år omensenare
och vilka kravbarnsexuellabevisvärdering i mål övergreppom

frågaviktigsådana mål. Enbör ställas ibevisningens styrka som
anlitas iskallvittnespsykologerutsträckningvarit i vilkenhar

utlåtanden.derasincestmål och betydelsen av
eller iskall hörasbrottmål i tingsrätttilltalad iDen är ettsom -

barnfrågadetsigfall tillfälle är ettoavsettatt yttravart omomges -
förförfarandetstraffprocessuelladetAndra frågoreller inte. om

bestämmelser försärskildamed1964:167finns i lagenbarn unga
avsnittlagöverträdare 14.5.se

24Gregow i SvJT 1996 s.509.
25 rättsfall och litteraturmed hänvisning tillA.a.
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8.6 Våra överväganden och förslag

Demokratiartikeln

Artikel 12 Barnkonventionens demokratiartikel. Frågan barnsär om
och ungdomars delaktighet i samhället frågaär ytterst en om
demokrati. Ett samhälles grad demokrati beror i vilken månav
dess medborgare deltar i samhällsprocessen. Förmågan delta iatt
demokratiska beslut måste gradvis tillägna sig praktik.man genom
Det räcker inte med teoretiska kunskaper demokrati ochom
mänskliga rättigheter. Sådant måste praktiseras. Det orealistisktär

förvänta sig barn och ungdomar skall leva liv utanföratt att ett
samhället deltagande och och sedan plötsligt vidutan ansvar en
given tidpunkt och fullt Förståelse för demo-tavara vuxna ansvar.
kratiska värden i djupare mening, delta i och fatta beslut och ta

utvecklas gradvis erfarenhet hur demokrati omsättsansvar genom av
i verkligheten.

Många Barnkonventionens rättigheter kommunalaärav ange-
lägenheter. Näraliggande frågor berör alla barns vardag, t.exsom
skolan, inom barnomsorgen, planering och genomförande olikaav
fritidsaktiviteter kulturutbudet beslutas kommunal nivå,samt
oftast barn och ungdomar har fått med och påverkautan att vara
besluten. Samtidigt visar studier de vilja och intresse foratt ungas

påverka starkt. denDet bakgrunden viktigtär kom-att är mot att
ökar sina ansträngningar för formerhitta för barns ochattmunerna

ungdomars deltagande i kommunala beslutsprocesser. Särskilt i
frågor berör deras vardag.som

Det förefaller finnas politisk vilja principiellt på mångarenten
håll och intresse från kommunernas sida utveckla deltagandetett att
hos barn och ungdomar. finnsDet också intresse för Bamkonven-ett
tionen generellt. 84 kommunerna har uttrycktprocentmer av en
önskan kunskap och idéutbyte, enligt Barnombudsmannensom mer
kommunstudie. flertaletAtt kommuner ändå inte tillämpar och
använder Barnkonventionen och inte heller utvecklat metoder för att
förstärka barns och ungdomars delaktighet och inflytande tycks

bero på vilsenhet och osäkerhet hur skall gåsnarare en en om man
tillväga.

Ett ökat inflytande för barn och ungdomar kräver förändratett
arbetssätt i kommunerna. Det slutsats Barnombudsmannenär en som
dragit sin studie i fyra kommuner, Jönköping, Skellefteå, Ludvikaav
och Porsgrunn i ViNorge. vill peka på några de faktorerav som
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ökat in-hitta former förframgångsrika försökkaraktäriserar att
för barn och ungdomar:flytande

Dialog-
i inflytandearbetetförutsättning för framgångavgörande ärEn att
politiker och tjänstemänmellan sidandialog ådet baseras en ena

arbetsmetoder ochoch ungdomar.andra sidan barn Innanoch å
fast det finnasi kommunen läggs måsteformer för inflytandet en
arbetssätt visat siggrundas sådan dialog. Ettenighet somsom en

frammed ungdomar själva arbetahar varit tillsammansfungera att
bl.a. läggerungdomspolitiskt handlingsprogramochbarn-ett som

inflytandefrågor.för arbetet med.fast ramarna

ydlighetT-
arbetsformer har i kommu-Exempel framgångsrikapå prövatssom

organisera olika nätverk. kan innebärahar varit Det attattnerna
ungdomsforum eller ungdomsrådlokala eller centralaskapa ärsom

rolltill politiska beslutsorganen. och ungdomarskopplade de Barns
beslutsprocessen klart definieras i förväg.i den kommunala måste

fokusera hurVad betyder deltagandet, vilka frågor skall på,man
skall och ungdomarnas synpunkter i beslutsfat-barnens vägatungt

konflikter mellan ungdomsråden och kommuna-tandet och hur skall
beslutsorgan hanteras.

Skolan för inflytandearbetetbassom-
för alla barn och bör detSkolan mötesplats ungdomar ochär en av

skälet nyckelroll i det lokala inflytandearbetet. Elevrådetges en
skola skulle kunna fungera lokalt bam- och ungdoms-varje ettsom

ställning i frågorråd, vilket skulle stärka barns och ungdomars även
utanför skolan. exempel hur elevrådenEtt på Porsgrunnsanvänts är

utvidgades elevrådens uppgifter till ocksåkommun i Norge. Där att
frågor närmiljön i dennabehandla rörde fritid och Innanstort.som

intres-förändring gjordes, cirka fem eleverna1992, procent avvar
mellanserade arbeta i elevrådet. Några år 1995, 30att senare, varav

intresserade och i vissa klasser måste sluten voteringoch 40 procent
elevråden.genomföras för iatt utse representanter

Förankring-
förstärka och ungdomars inflytandeoch i arbetet med barnsA O att

beslut detta fattas på högsta politiska nivåi kommunerna är att om
det politiska stödet partiövergripande så verksamhetenoch äratt att

fortsätta den politiska majoriteten byts harkan Detäven ut.om
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också visat sig viktigt alla berörda politiker tjänstemänochattvara
medvetna vad ökat inflytandeär för barn och ungdomarettom

faktiskt innebär och de eventuella konsekvenser detta får för den
förvaltningen.egna

Samordning och resurser-
har visatDet sig värde det finns särskildstort attvara av en person

i kommunen samordnar inflytandearbetet och kansom som ge
barnen och ungdomarna stöd och vägledning. Av vikt ocksåärstor

organisatorisktdenna placerad kommunstyrelsen.att är näraperson
Andra erfarenheter medel barn- och ungdomarär kanatt avsatta som

med och bestämma stimulerar arbetet.övervara

En medborgerlig rättighet för alla barn

Projekt syftar till förstärka ungdomars delaktighet i skolan,attsom
fritiden eller i samhället i övrigt motiveras ofta i termer nytta,av

för den enskilde individen eller for samhället i betonasDetstort. att
ökat inflytande för elever i skolan bidrar till öka motivationenatt
och inlärningen. Ges ungdomar möjlighet påverka fritidsutbudetatt
minskar skadegörelse, missbruk och kriminalitet. Ungdomar som
själva formar sina fritidsaktiviteter for ochtar ärmera ansvar mera

lokaler och utrustning. finns fleraDet exempel bådevarsamma om
i Sverige och internationellt framgångsrika sociala projekt som
bygger på ungdomars delaktighet och ansvarstagande. Sociologen
Benny Henriksson många forskare betonatär betydelsenen av som

delaktighet och inflytande för utveckling. Delaktighetav en persons
bam och ungdomar kunskaper, kompetens och självförtroende.ger

Att delaktig ökar känslan människa någon-att ärvara av man som
ting värd, synpunkter viktiga och har någotäratt att attens man
tillföra. Delaktighet mening med livet och roll istörreger en en
samhället.

Vi det vikt fördelarna med ökad delaktighetstor attanser vara av
för barn och ungdomar lyfts fram. vi villMen samtidigt betona
rättighetsperspektivet. ochBarn ungdomar har uttrycka sinarätt att
åsikter och komma till tals i alla frågor berör dem. innebärDetsom

barn och inte bara har till inflytande sådanaatt besluträtt överunga
deras personliga situation ocksårör beslut i närmiljö-överutansom

2°Henriksson 1991B,
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ellerdet till "nytta"gällersamhällsfrågor. Detta äroavsettoch om
åsikter".stånd bildaialla barn "ärgäller attinte. Detta egnasom

alla barn "somBarnkonventionenbetonavill återigenVi att ger
Artikelnuttrycka dessa.frittåsikter"bildastånd rätti attär att egna

delta ochharför barnetnedre åldersgräns rätt attingen närsätter
Även läggsoch detåsikterbarn har ettåsikter.uttrycka sina yngre

utvecklapolitiska instanserochmyndigheter atttungt ansvar
åsikter.barnsinför ocksåmetoder taatt yngre

ellerungdomsfullmäktigeungdomsråd,med bl.a.projektAtt
inflytandeochdeltagandeförstärkatillsyftarungdomsforum attsom
viårenunder dei antal ettökatungdomar harför senaste somser

ökadeviutveckling. Menpositivför början på attuttryck anseren
möjlighetskallbamocksåförböransträngningar göras att gesyngre

samhällsprocessen.ideltaatt
på barnförändratinnebärartikel 12 synsättförverkligaAtt ett

läggsbarnperspektivinnebäri samhället. Detungdomaroch ettatt
politiskakommunalaifattas inte bara utanalla beslutpå organsom

såledesläggsbam. Detbeslutadministrativa ettallaockså rörsom
metoderhittainstitutionerochmyndigheter att somtungt ansvar

i dettabeslutsfattandet. Detdelaktiga i äroch ungdomarbarngör
irösträttsåldersänktfråganbehandlatvi harperspektiv omsom

effektervilkahandlatdiskussion harkommunala val, dvs. vår enom
inflytandeoch ungdomarsfå för alla bamsskullerösträttsåldersänkt

samhället.i
rösträttsåldem,sänkningfördelar medvissakan finnasDet en av

vi detFramföralltnackdelarnavi attöverväger.att menaransermen
myndighetsålder,sambandet mellanolyckligtskulle mycket attvara

erfarenhetforskning ochAllrösträttsålder bryts.ochvalbarhetsålder
ochverksamheterallabetydelse isynnerligtydlighetvisar äratt av

tydligfinnasmåsteungdomar.barn och Detbeslutallai rör ensom
kanliv.i ungdomars Detträderför närgräns annarsvuxenansvar
vid års16varför de kanungdomarförklara för röstabli svårt att

uppdrag. Detkommunalaväljas tillinteålder svar sommen
Åldersgränsutredningen självständighetvalbarhet kräverär attger

ungdomarriskfinnsomyndig kan Detinteoch attta.enansvar som
elleransvarstagandesigdet inte krävsuppfattar detta att varesom

uppfattakan kommaUngdomarför fåsjälvständighet attrösta.att
därmed skadasochviktigt""inte såreformen ärrösträttattsom

stället fördemokratiska iförtroendet för den tvärtom.processen
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Förändring attityderav

Artikel 12 kan fokusera lika mycket på barn.påsägas vuxna som
harBarn komma till tals och det skyldigheträtt äratt attvuxnas se

till bam får möjlighet denna barnFör ochatt utöva rätt.att att
ungdomar i realiteten skall kunna sin fritt uttrycka sinautöva rätt att
åsikter krävs respekterar denna ochBarn,rätt.att ävenvuxna
ungdomar, beroende har mindreDe erfarenhet ochär av vuxna.

barn har inte utvecklat full förmåga överblickaännu attyngre
konsekvenser, ställning och fatta överlagda beslut.att ta

förverkligaAtt artikel handlar alltså12 inte främst attom
förändra barn och ungdomar från passiva till bli aktiva.att attvara
Barns och ungdomars deltagande i samhället handlar i första hand

öka förmåga till empati, förståelse förmågaochatt attom vuxnas
lyssna bam. Om visar genuint intresse för lyssna påett attvuxna
vad barn och ungdomar har sig själva och sinsägaatt om om
situation går barn entusiastiskt för delta. betyderDetatt att vuxna
behöver lära sig lyssna bam, stödja och vägleda barn iatt att
deras utveckling ökat deltagande och inflytande i samhället.mot ett
FN-kommittén har också betonat vikten bearbeta och förändraattav
attityder till barns och ungdomars delaktighet inflytande.och

Attityder till barn och ungdomar ofta nedlåtande. Vuxnaäven är
beter sig ibland barn på de aldrig skullemot sättett görasom

andra Vanligt förlöjligar och sigärgentemot görattvuxna. vuxna
lustiga barns bekostnad. Vänliga, överseende leenden oftamöter

Ävenbarn skall formulera sina åsikter i frågor angår dem.som som
ungdomar ibland "lilla-vän"-attitydmöts de försökernär göraav en
sin hörd. vanlig attitydEn barnröst och deärmot attannan unga
osynliggörs, förbises eller "glöms". talarVuxna ofta huvudetöver

barn de inte fanns.som om
Sådana attityder till barn präglar också förhållningssättvuxnas

till barns och ungdomars deltagande i olika situationer. Psykologen
Roger har beskrivitA. Hart sådana situationer. Ett exempel är när
barn får följa med och demonstrera nedskärningar inommot t.ex.
förskolan de förstår vad det hela egentligen handlarutan att om.

i sådanaBarn situationer ingen möjlighet till genuint deltagande.ges
handlarDet istället manipulation. Ett exempel på manipu-annatom

lation politiker och tjänstemän ber få barnsär ochnär ungdomarsatt
synpunkter på konkret fråga, där barnen inte får någontingen men
tillbaka. Barnen skriver, ritar eller uttrycker sina åsikter på något

de får aldrig sig hur ellersätt, derasannat vetamen vare om
synpunkter använts.



till tals 197kommaBarnets1997:116 rättSOU att

ellerdekorationanvändsexempel barnocksåHatt när somger
paneldebatterdeltar isymboliskt Barn utan attpå sätt. varaett som

för sinarepresentativainformerade ellerförberedda,sigvare
fårdekorativ och defunktionexempel detta. Deras ärkamrater är
fördeltagande. Gemensamtvälvilja till barnssymbolisera vuxnas

deltar idetillbarn deltarförhållningssättdessa är atttre synes,
deltagande.verkligtnågothandlar intedetmening,fysisk ommen

synpunkter.intresse barnensegentligtingetharDe egnaavvuxna
deltagande,verkligtnivåerbeskrivit olikaocksåhar t.ex.Hart av

försettgrundligt haruppdragtilldelasbarnnär ett vuxna somav
uppdraget.syftet med Hart sätterinformationmedbarnen uppom

syftet,förståmåstedeltagande:sådant Barnenförkriterierfyra ett
varför,inblandning ochbestämde derasmåstede veta omsomvem

ifrivilligt ha gåttmåstemeningsfull roll och dehade måste en
i frågorkonsulterasbarndeltagandenivåprojektet. närNästa ärav

synpunkterderasfrågar barninformerade Vuxnade är omom.som
del-Ytterligare nivåerallvar.synpunkterbarnensoch tas av
därinitierasprojektenligt Hart,tagande är, menav vuxna,som

högstamed barnen. Dentillsammansbesluten fattasochdrasbarn
konsulterarinitieras barnprojektdeltagandenivån är somsom avav

vuxna.med detillsammansbeslutenoch fattarvuxna
nivåernaför de olikastudie framgårUtifrån Harts gemensamtatt

harallvar,barnenverkligt deltagande ettattär tasatt vuxnaav
har fåttbarnensynpunkter ochbarnensgenuint intresse attav

vad förväntashandlar ochvad detinformationgrundlig somomom
fråndeltagandekännetecken för verkligtväsentligtdem. Ett annatav

vägledastödja ochmed förfinnssida detbarns är attatt vuxna
betydelseunderskattavikten inteVi vill betonabarnen. att vuxnasav

inflytande.deltagande och Attökatutveckling över-barnsför mot
tyckassjälva kanbarn och ungdomarbeslutsfattande tilllämna vara

kansådan attitydinflytande för barn,formen förhögstaden enmen
själva slippaförsjälva verketi tasätt attett ansvar.vuxnavara

vägledningmedske dialogdeltagande måsteBarns i vuxna som ger
Överlämnande i förhållandesuccessivt,skall skeoch stöd. av ansvar

mognad.till barnets ålder och
skillnadersocialamedvetenhet hoskrävs ocksåDet omvuxnaen
vissa barnuttrycka sig ochmöjligheterungdomarsi barns och attatt

sig osäkrautveckling. kännerstöd i sin Barnbehöver särskilt som
tidigt införlivat"lyckats",tidigare harsjälva, aldrigsig somsom

svårigheter frittharvärdekänslan inte ha något större attegetattav

27 1992Hart A R,
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uttrycka sina Oftaåsikter. det barn föräldrar själva uppleverär vars
de inte kan påverka sin situation. Vidare krävs medveten-att egen en

het det ofta finns skillnader mellan flickor och pojkar i dettaattom
avseende. Pojkar stimuleras flickor uttrycka sig,än att att tamera
ställning och fatta beslut. Flickor därförbehöver ofta stöd förmera

tala förvåga sig själva och fritt sina åsikter.uttryckaatt
Vikten påverka attityder till barns och ungdomars delaktig-attav

het kan inte betonas. FN-kommittén har också framhållitnog
attitydpåverkan medel för öka barns och ungdomarsett attsom
möjligheter tillkomma tals. I detta sammanhang har FN-kom-att
mittén lagt särskild vikt vid personal i sitt arbete kommer iatt som
kontakt med barn får särskild utbildning. viktigEn del i genom-
förandet Barnkonventionen utbildning och kompetenshöjningärav
och har därför särskilt behandlat utbildningsfrågor i avsnittet 5
Genomförande konventionen.av

Inflytande och delaktighet i kommunerna

Nödvändigheten barn och ungdomar inte haratt rösträttav ge som
möjlighet medborgerligt inflytande kommunensutövaatten

beslut och tjänster viktig del i genomförandet Bamkonven-är en av
tionen. Artikel 12 barn och ungdomar få uttrycka sinarätt attger
åsikter och dessutom dessa åsikter "skall tillmätas betydel-attanger
se".

finnsDet i dag inte några formella hinder för kommunerna att
utveckla metoder det möjligt för barn och ungdomargör attsom
komma till tals. förändringarDe gjorts i kommunallagensom ger
möjligheter för kommunerna samråda med barn och ungdomar.att
Enligt vår mening ligger de eventuella hinder finns på ett annatsom

samhälleplan. finnsDet i vårt alltför liten tilltro till barns ochen
ungdomars kompetens. Attitydema till barn och ungdomar präglas
på många områden bam irrationella, påverkas lätt andra,ärattav av
saknar förmåga konsekvenser framtideni attityderDessaatt etc.se
låser fast barn och ungdomar i passiv roll. Skolkommittén har ien
sitt delbetänkande bild hur skolan passiviserar ungdomargett en av

detta "Många klarar på sin fritid sådantsätt: ingenunga av som
betror dem med under skoltiden. De musikband, fungerarstartar som
idrottsledare eller jobbar med vuxenjobb ochextra vuxenansvar.
Många ungdomar med invandrarbakgrund för sinatar ett stort ansvar
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myndighetermedviktiga kontakterspråkrör iochfamiljer agerar
samhälle".och

de hinderungdomarbarn ochpassivisering ärDenna ett avav
inflytande ioch ungdomarsförstärka barnsförfinns attsom

förändrasbörjarför attitydematalar dockMycketkommunerna. att
och tjänstemän. Denhos politikerökat intressefinnsoch det ettatt

riktningfram förslag iläggerutredningarlånga raden sammasomav
för barn ochinflytandetför ökahitta metoderolikapå sätt attatt-

meddemokratiprojekt, försökmängdenungdomar samt ung-av
skolors styrelseföräldramajoritet iochförsök med elev-domsråd,

förändrasattityderförändring på gång. Menförtalar äratt enm.m.
fåmåstetid ochdetinte är taröver natt utan somsomen processen

människor,hosgrundläggandeattityder någottid eftersom ärta mer
tid.förändras kortkandäremottill skillnad från åsikter som

förverkligandetframhållitigenochFN-kommittén har attomom
avseendendet i mångaochBarnkonventionen ärär atten processav

betydelsefulla. Fråganden ärär mest processenomsomprocessen
föräldrabalkenAgaförbudet ilagstiftning.påskyndaskan genom

förändraattityderexempel gårbrukar framhållas attattettsom
lagstiftningtill användadock tveksammalagstiftning. Vimed är att

områdesig skolansförsta har det visatdetta. deti fall Förett som
förändrasinflytandefrågor inteattityder till nämnvärtatt genom

förmening, riskfinns det, enligt vårdet andralagstiftning. För atten
struktur.skendemokratiskskaparlagändringar enbartytterligare en

innan harmed barn, långtsamrådanämndernaOm tvingas att man
församråd, riskenverkligtför genuint ochhittat former är attstorett

samrådsförfarandenformellaframdet enda tvingas utanärsom
skada barnseffekt skulle riskerasådanverklig mening. Ennågon att

demokratiskaföroch ungdomars förtroende processer.
denviktsammanfattningsvis detVi är stor attatt processavanser

stimuleras.inflytande Detungdomarsför förstärka barns ochatt
effektiva metoderochsystematisk attitydpåverkankrävs ut-att

skall komma tilloch ungdomari kommunerna för barnarbetas att
uppdragBarnombudsmannen får iföreslår därförtals. Vi attatt

förstärka framför allt barnsförslag till metoder kanutveckla som
syftarvid sidan de projektdelaktighet i samhällsprocessen, somav

till inflytande.till stärka ungdomars rättatt
bygglagen böri det föregående föreslagit plan- ochVi har att ses

syfte barnets ställning i samhällsplaneringen sei stärkaöver att
naturligt frågansådan detavsnitt 6. I översyn är ävenatt omen

2 SOU 1996:22



200 Barnets komma till tals SOU 1997:116rätt att

barns inflytande och delaktighet ingår. detNär gäller kommunala
frågor finns i dag de förändringar har genomförts igenom som
kommunallagen inga formella hinder för kommunerna skallatt
samråda med bam och ungdomar. Vi vill kraftigt understryka vikten

dessa möjligheter används. Om det efter några år visaratt sigav att
kommunerna fortfarande inte använder sig möjligheternaav anser
vi bestämmelse nämnderna skall samråda medatt barn ochatten om
ungdomar bör Det viktövervägas. utvecklingen följsär stor attav

och vi föreslår därför Barnombudsmannen tillsammans medattnoga
Ungdomsstyrelsen får sådant uppdrag.ett

Elevinflytande

Skolan basen i arbetet medär öka inflytandet för barn ochatt
ungdomar. FN-kommittén har också betonat skolans betydelse som

"demokratisk frizon" för bam. finnsDet ingen valfrihet fören
svenska skolor vad gäller elevernas inflytande. Det inget "projekt"är

kan igång och avbrytassättas och kan heller inte någonsom vara
försöksverksamhet skolan kan driva under någon period. Varjesom
skola har, bakgrund Barnkonventionen och detmot svenskaav
regelsystemet för skolan, uppdrag till alla elever,ett att att oavsettse
kön, social och kulturell bakgrund får verkligt inflytande påett
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.

Att elever har inflytande sin skolsituationöver mänskligär en
rättighet. Elevers rättsliga ställning i skolan Mycket fåär svag.
beslut elever kan överklagasrör till oberoende instans. Ensom en
elev alltså under hela sinär skoltid beroende skolpersonalensav
välvilja och yrkeskunnande. Det denna bakgrundär särskiltmot
viktigt elevers inflytande i skolanatt rättighet ochse attsom en
skolan Ännuutvecklas så denna rättighet får verkligt innehåll.att ett

skäl utveckla elevinflytandetett det ingåratt i skolansär att upp-
gifter fostra demokratiska medborgare.att betyderDet elevernaatt
i skolan skall kunna utveckla sina möjligheter visa socialatt
förståelse för andras situation, visa tolerans och empati. kanatt Detta
inte ske inte eleverna involveras i samarbete med andra,om ett
samarbete i vilket de själva känner sig delaktiga, hörda och respek-
terade. Ytterligare skäl för ökat elevinflytandeett detett är att är en
förutsättning för lärandet. Elevers lärande beroende de iär attav
grunden deltar i kunskapsprocessen. Om arbetet i skolan skall
införlivas verklig kunskap förbunden med deras tidigaresom er-
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skapandeKunskapsarbetedelaktighet. ärkrävsfarenheter processen
sker.närvarande i detmåsteskapardenoch somvarasom

forförutsättningskolaniochinflytande äreleversAtt enansvar
de elevröstertydlighetmedvisarkunskapsinhämtande stor som

riktigt.Inflytandebetänkandei sittredovisarSkolkommittén
inflytande,bristocksåvisarsynpunkter motsatsen,attElevernas

tristess iochmaktlöshetmeningslöshet,upplevelser avgenererar
elevröster:SkolkommitténscitatNågraskolan. ur

med ochviktigt fårelevernahemsktdet attJag är varaatttror
blirochroligaremycketblirundervisningen. Detplanera man

lära.lustmotiverad, får attstörre

lärarendärvi harlektionersådanaharNär nusomman
fårOmlyssna.såtjattraroch attstår tröttnarbara manman

dettyckeroch ärsiglärpåverka attochmed mermanvara
blirroligt, sånågottycker ärochroligare mermanman

händer,grejoromväxlandesåjuintresserad mersommer
då lyssnarochblir detroligarefårgrejorolika göraman

liksom.gångalltihopadetjuSå är enmer.man

bådelär sighär. Man atttillsammansMan varaär av
lärdedåblevochframåt störresåg närmindre så manman

roliga saker,sågjordemindre. Lärarnaförstå domsig attman
arbetakanroligt,och haarbetakan attbåde manatt man

tillsammansbam. Manförbra ärså.och Dettillsammans är
mycketganskamiglärdeoch Jagoch barnbarn nogvuxna.
närjagmycketsåkunde intetänker på. Jagjag intehär som

lek.detarbete,började. Det ett ensomvarmenvar

ochterminen sägeri börjanplanframläggakanDe aven
vårterminen.skall läggavitänktjaghär harså att uppatt

nini, hartyckervadoch ja,schemalitetfår viOch så ett
sigsekunderkanske 10 attfårSåinvändningarnågra man

kommaingentingkanskeOfta har attsånågonting.säga man
ganska länge...det därplaneratharjudemed och

skolansochinflytandeeleversmellansambandetcitat betonarDessa
under-Skolverketsfleravisats iharsambandkvalitet, ett avsom

iinnehålletochlärarenelevernasökningar. betygJu sämre ger
under-påverkade kanocksådetyckermindredesto attämnena,

det.kunnade viljaskulle göradestoochvisningen mer

29 1996:22SOU
72Skolverketsoch32 rapport3°Skolverkets nummerrapport nummer
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formella demokratin,Den med elevråd och klassråd forumsom
för inflytande, väl etablerad i de flesta svenska skolor.är Svårig-
heten har varit skapa verkligt innehåll i inflytandet. Vi villatt ett
betona inflytande och for elever i skolan inte kanatt ansvar ses som
något isolerat från hela den sociala och pedagogiska miljö som
skolan För åstadkomma verkligtutgör. inflytande för eleveratt ett
krävs det i skolan finns positiv anda, goda relationeratt mellanen
lärare och elever värdegrund för lärare ochsamt en gemensam
elever utgå ifrån. dettaI sammanhang föräldrarnas delaktighetatt är

betydelse. skolaI präglas skolk och skadegörelse,storav en som av
våld och hot våld elever emellan finns förutsättningarknappastom
för utveckla reellt inflytande för elever. Arbetet medatt ett
inflytandefrågor måste, enligt vår mening, hand i hand med ett
förändringsarbete syftar till skapa socialt ochatt ett gottsom
pedagogiskt klimat. Vi detta arbete måste prioriteras.attanser

i domstols- och administrativa förfaranden

Många de bestämmelser reglerar barnets komma tillrätt attav som
tals, har under år varit föremål för grundlig medöversynsenare en
utgångspunkt i artikel i12 Barnkonventionen. Därvid har vissa av
bestämmelserna i föräldrabalken och i socialtjänstlagen ändrats.
Syftet med ändringarna har, vi redovisat i det föregående, varitsom

skapa garantier för bam får komma till tals i mål ochatt ärendenatt
i domstolar och andra myndigheter.

Enligt vår uppfattning finns det i tillfredsställandestort sett en
ordning i svensk lagstiftning för barn skall kunna komma till talsatt
i familjerättsmål och socialmål. Enligt vår uppfattning detär en
fördel denna ordning har åstadkommits barn i någonatt utan att

utsträckning behöver höras istörre domstol.
verkställighetNär det gäller reglerna i kap. föräldrabalken21 om

dom eller beslut vårdnad och vi emellertid,umgängeav om anser
vilket kommer redovisas inärmare avsnitt reglerna10.2, böratt att

Även det gäller målöver. och ärendennär enligt finnsLVU detses
skäl Till detta återkommergöra vi iatt översyn. kapitel 14.en

Även lagstiftningen väl de krav ställs i artikelmotom svarar som
12.2 det betydelse jurister,är nämndemän, åklagare,stor attav
poliser, tjänstemän inom socialtjänsten m.fl. har kompetens och
gedigen kunskap barn for kunna förstå och värderarättattom
barnets vilja.
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familjerätts-iuppgift för tjänstemängrannlagaofta attDet är en
barnssärskiltbedömaoch ärendenmålsociala ettochliga yngre

barnetsbedömaalltid lättskäl inteolikaoch det attvilja är omav
till expertisofta tillgångkrävstill uttryck. Detvilja kommerverkliga

expertis kanSådanvilja.barnensdesärskiltför utröna varaatt yngre
till uttryckoftastdärförkommerviljaoch barnetstillgåsvår att

hel-ifårsocialutredningaroch vägasvårdnads- ensomgenom
harmyndigheterdomstolar ochbeslutande atthetsbedömning som
däri fallenighetallmänemellertid etttorde attDetgöra. omvara

ochålderefter barnetsalltvilja, denna,for sinuttryckklartbarn gett
frågabedömningen rörvidbörmognad, väga tungt somenav

barnet.
sigochförståfråga sättadetkanstraffprocessen attI omvara

händelsevarit medbarnetdeteftersituationbarnsi att enomett
ochbarnkompetensbetydandeför livet. Enspårkan sättasom

barnsoch bedöma utgörvärderahöra, utsagakunskap etträttattom
betydandemed detillfor kommaförutsättning rättadärför atten

finnsbevisningenbedömai frågafinnssvårigheter att somomsom
kunnabättresåledesincestbrott. Detmål atti ärt.ex. genomom

beviskrav ilägreoch inteuttryck förvad barnvärdera genomger
bör lösas.meningenligt vårproblemdessamåldenna typ somav

Bamkonventio-utgångspunkt imeduppfattningEnligt vår är,
straffprocessenreglerna inom närprinciper,grundläggande omnens

avvägda.domstol välskall höras ibarn
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medborgerligaochPolitiska9

rättigheter

medborgarskaptill9.1 Rätt m.m.

Artikel 7

skall haochfödelsenefteromedelbartskall registrerasBarnet
medborgarskapförvärvatillfödelsenfrån etträtt attetträtt namn,

ochföräldrarvetskapfå sinamöjligt,detså långtoch, rätt attär om
dem.omvårdatbli av

dessagenomförandetsäkerställaskallKonventionsstaterna av
ochlagstiftningnationella sinamedenlighet sinrättigheter i
på dettainternationellatillämpliga instrumentåtaganden enligt

statslöst.skulledå barnetfallsärskilt ideområde, varaannars

Artikel 8

barnetsrespekteraåtar rättsig attKonventionsstaterna att
ochmedborgarskap,innefattandeidentitet,behålla sin namn

olagligtlag, in-erkännsdessa isläktförhållanden såsom utan
gripande.

identitet,heladel eller sinberövasolagligtbarnOm ett en
syfteskyddbistånd ochlämpligt i attskall konventionsstaterna ge

identitet.barnetsåterupprättasnabbt

ochRegistreringl9. namn

innebördArtikelns

medborgerligakonventioneninternationellai denartikel 24.2I om
registrerasskallbarnvarjerättigheterpolitiskaoch attanges

registre-tillRättenskall hafödelsen ochefteromedelbart ett namn.
varje barn.betydelse förgrundläggandetillochring ärett avnamn
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förhållandenSvenska

Folkbokföring skall enligt 2 § folkbokföringslagen 1991:481 som
huvudregel ske varje barn föds levande här i landet.av som
Undantag endast för barn till diplomatergörs och personalannan

arbetar för främmande makts beskickning eller konsulat.som en
Enligt l § andra stycket skall vigsel, födsel och dödsfall i landet

registreras i fråga inteäven eller har varitärom en person som
folkbokförd. Denna bestämmelse infördes den 1 januari 1995.

Enligt folkbokföringslagen4 § skall utlänning skyldigären som
ha uppehållstillstånd inte folkbokförasatt han saknar sådantom

tillstånd och det inte finns synnerliga skäl för han ändå folkbok-att
förs. Som huvudregel gäller utlänning i elleratt en som reser
vistas i Sverige månader skall haän uppehållstillstånd,tremer om
inte utlänningen har uppehållstillstånd eller medborgare iär Dan-
mark, Finland, lsland eller Norge kap.1 4 § utlänningslagen.

l betänkandet Några folkbokföringsfrågor 1996:68 föreslås en
ändring i 2 folkbokföringslagen§ med innebörd det uppställsatt ett
krav barnets moder skall folkbokfördatt för barnetattvar som
föds här i landet skall folkbokföras. Som skäl för ändringen attanges
det sedan införandet allmän registrering alla födslar här iav en av
landet inte längre finns skäl folkbokföra varje nyfött barn.att Det
bör enligt förslaget för folkbokföring krävas starkare anknytningen
till landet barnet föttsän här.att

Betänkandet bereds för närvarande inom Finansdepartementet.
I 1 § namnlagen 1982:670 finns bestämmelser hur barnom

förvärvar den eller båda föräldrarnas efternamn. Enligt huvud-ena
regeln sker förvärv efternamn det sker någon anmälan tillutan attav
Skattemyndigheten automatiskt namnförvärv. vissa fallI skall dock
anmälan efternamn inom månader. finnsgöras I 2 §treom motsva-
rande bestämmelser för adopterade barn.

I 30 § föreskrivs varje barn skall ha eller flera förnamn,att ett
inom månader från födelsen skall anmälastre till Skattemyndig-som

heten.
Namnlagens bestämmelser automatiska namnförvärv efter-om

namn tillämpas danska, finska, isländska och norska medborgare
med hemvist i Sverige. Andra utländska medborgare måste göra en
anmälan till Skattemyndigheten eller i vissa fall ansökan tillen
Patent- och registreringsverket för dessa bestämmelser iatt namn-
lagen skall tillämpliga dem. Om den utländska medborgarenvara
emellertid inte vill svenska namnregler skallatt tillämpas utan
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enligtändra prövasellerförvärvaföredrar rätten attatt namn
myndigheternatillvända sigeller honhemlandet, får hanireglerna

sin begäran.landet medi det
underhelheti dessnanmlagentillämpasstatslösaPå personer

saknas,sådanellerhemvist,harförutsättning att ompersonerna
reglernamnlagensinnebär auto-i Sverige. Dettavistelseort att om

dem.tillämpligablirnamnförvärvmatiska
medhärbesättningenföreliggaSverigeHemvist i omanses

övrigtiomständigheternaochvaraktighetvistelsenstillhänsyn
avsiktförfråga hariliggerdettastadigvarande. I att personenanses

landet.ikvartidavsevärdför stannaatt

Medborgarskap9.1.2

innebördArtikelns

finnsmedborgarskapbestämmelserfolkrättsligaGrundläggande om
mellankonflikterlösandeHaagkonvention förårsi 1930 av

skallartikel 1Enligtratiñcerat.Sverigemedborgarskapslagar, som
enligtbedömasvissimedborgarehuruvida någonfrågan statär

övrigabör erkännaslagstiftningDennailagstiftningen denna stat. av
internationellamedöverensstämmelseistården mån denistater,

grundsat-erkändaallmäntsedvänja ochinternationellkonventioner,
för tvåutryckArtikelområde. 1medborgarrättenspå gerser

vilkakaninnebärgrundsatsen styragrundsatser. Den staternaattena
kravvilkaoch bestämmaimedborgareskall staten somvarasom

grundsatsenandramedborgarskap. Denförvärvställas förskall av
åtagit sigförpliktelserinternationella statinnebär att ensom

relativtutformning. Denlagstiftningensnationelladenbegränsar
bestämmaharHaag-konventionenenligtfrihet attstatstora som en

det finnsföljdtillfåtthar bl.a.bli medborgare attkanvilka som
kon-statslösa. Enmedborgarskapsaknarmänniskor annansom

medborgarskap.dubblafårmänniskorfinnsdetsekvens är att som
medborgarskap. lför förvärvprinciperskildafinnsDet av

sanguinishärstamningsprincipen justillämpasallmänhet som
medborgar-föräldrarnasutifrånforvärvasmedborgarskapinnebär att

ellerfadernsantingenprincip kandennatillämparländerskap. I som
får vidbarnetmedborgarskapvilketmedborgarskapmoderns styra

vilketjus soli,territorialprincipentillämpasländervissafödelsen. I
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innebär medborgarskapatt förvärvasstats födelse inomen genom
den territorium.statens Det finns tillämpar dessa bådastater som
principer i kombination. Olika situationer kan tänkas i vilka barnett
inte kan förvärva medborgarskap i någon En sådan situationstat. är
den då barn föds i landett tillämparett härstamningsprincipensom

utländska föräldrar medborgarskap blivit bestämtav vars genom
territorialprincipen. En situation den där tvåär statslösa för-annan
äldrar fâr barn i land där härstamninsprincipenett tillämpas. Denna
situation kan endast lösas härstamningsprincipenatt frångåsgenom
i denna speciella situation. Detta sker också i olika länder genom
införandet regler innebär både utländska medborgareattav ochsom
statslösa efter -viss tids bosättning i landet kan förvärva medborgar-
skap.

I artikel 24.3 i den internationella konventionen medborgerli-om
och politiska rättigheter varje barn harga förvärvaatt rättanges att
medborgarskap.ett I kommentar till bestämmelsen har Kommit-en

tén för de mänskliga rättigheterna anfört syftet med bestämmel-att
förhindraatt samhällsskyddsämreett försen, statslösa barn, inte

nödvändigtvis innebär skyldighet för konventionsstaterna be-en att
vilja varje barn fötts inom territoriumstatens medborgarskap.som
Emellertid är enligt kommitténstaterna skyldiga vidta allaatt
lämpliga åtgärder såväl internt i samarbete med andra försom stater

säkerställaatt varje barn fåratt medborgarskap.ett
I artikel 24.3 intenämns uttryckligen de barn riskerar bliattsom

statslösa. Bestämmelser dessa barn finns däremot i 1961 årsom
konvention begränsning statslöshet. I artikelom l för-sägsav att
dragsslutande skall beviljastat född på dessär territo-person som
rium medborgarskap denne skulle bli statslös. Förom annars
medborgarskap får föreskriva villkorstaten medborgarskapattom
skall förvärvas jämlikt lag vid sådan ålder och under sådana villkor

i nationell lag. Medborgarskapetsom skallanges beviljas antingen
automatiskt vid födelsen eller efter ansökan. Väljs det alter-senare
nativet får för bifall till ansökan inte ställas andra villkor,upp
förutom den sökande inteatt begått brott rikets säkerhet ellermot av
viss svårighetsgrad frihetsstraffi fem år eller mera, sådanaän som

sökandensrör ålder och vistelsetid. Därutöver fordras sökandenatt
alltid varit statslös.

Artikel 7.2 i Barnkonventionen hade i tidigt skedeett utarbe-av
tandet lydelse med innebörd barn skall förvärvaen att ett medbor-
garskap i födelselandet det inte beviljas medborgarskap i någotom

land. Denna lydelseannat sig dock mångamotsatte länder den
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Särskiltreglerna.nationellademedförenligintedengrunden att var
följermedborgarskapförvärvaförreglerländergällde det attvars

härstamningsprincipen.
be-denuttalatländerrapporter ärflerahar iFN-kommittén att

angåendesituation. 1statslösa barnensde rapportkymrad över en
lagstiftningsåtgärder ochkommitténrekommenderarJugoslavien att

ochstatslösablifrånskydda barnför attvidtasåtgärder attandra att
varje barntillförsäkrasochrespekterasrättigheterkonventionens

jurisdiktion.under statens . uttalade SveaBarnkonventionenratificeringensamband medI av
svensktfåföräldrar börtill statslösabarni sitt remissvarhovrätt att
svenskt1950:382lagenochfödelsenvidmedborgarskap att om

detta.bestämmelsemedkompletterasbordemedborgarskap omen
och Rödainvandrarverkframfördes StatenssynpunkterLiknande av

Korset.
Barnkonventio-ratificeringenföregickpropositiondenI avsom

artikel 7.1enligtmedborgarskapförvärvaanförs etträtten attattnen
artikel 24.3del enligtför Sverigesgällerredanvadmotsvarar som

politiskaochmedborgerligakonventioneninternationellai den om
konventionårs1961propositioneni ävenrättigheter. Det attanges

Enligtsammanhanget.istatslöshet börbegränsning nämnasavom
bestämmelserkonventionersdessainnebördenpropositionen är av
inteBarnkonventioneniartikeli 7.1 ettbestämmelsen attoch ge

imedborgarskaptillfödelsenovillkorlig frånbarnstatslöst rätten
stället villkorasfår imedborgarskaptillföds.land barnet Rättendet

internationellalandetsmedenlighetoch inationell laggenom
punktartikelnsaktuellai denåtaganden, såsom anges

remissvarför i sittuttryckhovrätttolkning SveaDen gettsom
landi detmedborgarskaptillfödelsenfrånovillkorliginnebär rätten

skall hafallivarje barntolkningföds. vartEn ärbarnet attannan
bestämdunderlevtland barnetdetmedborgarskap itillrätt en

statslösa barnetdetsituation därundvikaförtidsperiod. Detta att en
blimöjlighetsaknarmyndighetsålderuppnåddvid att vuxensom

delenellerhelai underhan levt störrei det landmedborgare avsom
uppväxttid.sin

fårmedborgarskapbestämmelserBarnkonventionens somom
bestämmelserbl.a.bakgrundvisar tolkasgenomgångdenna mot av

bestämmelserkonventionernasolika ärkonventioner.andra Dei
begränsningKonventionensyften.skildautifrånskrivna avom

Barnkonventionentolkningenstöd vidstatslöshet kan ett avses som
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medan 1930 års Haagkonvention uttryck för principer integer som
helt iär överensstämmelse med Barnkonventionen.

Svenska förhållanden

Svenskt medborgarskap förvärvas enligt huvudregeln i l lagen§
1950:382 svenskt medborgarskap enligt härstamningsprin-om
cipen. Under vissa förutsättningar kan utlänning förvärva svenskt
medborgarskap vistelse här i landet. Barn föds i Sverigegenom som

utländska föräldrar får således inte svenskt medborgarskap frånav
födelsen. Barnet kan i stället få medborgarskapsamma som
föräldrarna. Om föräldrarna statslösa riskerar barnet dockär vidatt
födelsen i Sverige sakna medborgarskap. Detsamma gäller detom
land föräldrarna medborgare i tillämparär territorialprincipen.som

Enligt 3 § medborgarskapslagen förvärvar utlänning genom
långvarig hemvist i Sverige increscens svenskt medborgarskap.

förvärvFör enligt 3 § erfordras hemvist i Sverige under sammanlagt
minst tio år fem år omedelbart före anmälan medborgar-varav om
skap. Anmälan kan tidigast från det utlänningengöras fyllt 21 år

innan han fyllt 23 år. För statslös och för den skulle förloramen som
sitt utländska medborgarskap förvärv svenskt medborgar-genom av
skap kan anmälan dock redan från det han fylltgöras 18 år. 3 §att
fick sitt nuvarande innehåll följd Sveriges ratificeringsom en av av
1961 års konvention begränsning statslöshet.om av

Förvärvar förälder svenskt medborgarskap enligt 3 § medför det
svenskt medborgarskapäven för underårigt och ogift barn underett

vissa förutsättningar. Har föräldrarna den rättsligaen av ensam
vårdnaden barnet och den föräldern förvärvar svenskt medbor-om
garskap blir barnet svenskäven medborgare. Motsvarande gäller om
föräldrarna har vårdnad och den andre föräldern redangemensam är
svensk medborgare. Får föräldrarna samtidigt svenskt medborgar-
skap och har de vårdnad, får barnetäven svensktgemensam
medborgarskap.

För utlänningar inte omfattas 3 finns§ bestämmelsersom av om
förvärv svenskt medborgarskap naturalisation. Medav natu-genom
ralisation efter ansökanatt till svensk med-tasavses en person upp
borgare särskilt beslut.ettgenom

Villkoren för naturalisation sökanden skall haär fylltatt 18 år,
sedan fem år två år för nordiska medborgare ha hemvist här i
landet och fört och kan förväntas komma föra hederlig vandel.att en
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Även naturalisation beviljasuppfyllda kanvillkor intedessa ärom
Således kanandra stycket.§situationer 6särskilda sei vissa

efterredanmedborgarskapsvensktbeviljasstatslösaellerflyktingar
Sverige.hemvist ifyra års

identitet.sin Detsökanden styrkerkrävsnaturalisationFör att
i praxishänseende.detta Dettatveksamhet iråda någonskall inte

kani dag inteinvandrareföljd vissafått tillvillkor haruppställda att
vanligasteidentitet denOklarmedborgarskap. ärfå svenskt av-

naturalisatioitsärenden.slagsgrunden i
med-svensktförvärvvidgällervadskillnadTill mot avsom

prövningsrättmyndighet fribeslutande närharborgarskap enligt 3 §
naturalisation.prövninggällerdet av

femte stycketskall enligt 6 §naturalisationbeslutI ett om
omfatta föräl-skallnaturalisationenhuruvida ävenbestämmas

medförnaturalisationunder 18 år. Enogifta barnderns/sökandens
medborgare.svenskautomatiskt blirsökandens barnintesåledes att

bedömningenförvarit betydelsepraxishar iförutsättningarVissa av
grund-sökandens barn. Enomfattaskallnaturalisationen ävenom

vårdnadenrättsligahar densökandenförutsättningläggande är att
medborgarskapdubbelt ärbarnet. Uppkomsten en annanavom

vandelhemvist ochgällerbetydelse. Detsammakan hafaktor som
tillämpligadirektnaturalisationsvillkor intedessa äräven om

ogift för kunnabarnetförutsättningbam. ärEn är attatt om-annan
naturalisation.ansökanföräldernsfattas omav

föds ialla barnföreslogstill riksdagenmotionI att somen
uppehållstillståndmedförälderoch harSverige permanentensom

Motionenvid födelsen.medborgarskapsvensktskall erbjudas av-
i januariutredningtill denhänvisningriksdagen medslogs somav

1950:382lagentillsattes för1997 översyngöraatt omaven
bl.a. detmedborgarskap direktivutredningenssvenskt 1 attanges

barnförmedlar till designal samhälletvilkendiskuteraskan som
föräldrarnasgrundSverigeoch iföds utan att,växer avupp

medborgarskap Enligtsvensktförvärvakunnamedborgarskap,
nackde-ochfördelaranalyserafinns det skäldirektiven närmareatt

åtminstonemedborgarskapsvenskterbjudamed närlar att en
tillhänvisaruppehållstillstånd. Direktivenförälder har permanent

i Barnkonventionen.artikel 7

1 l996/97:SfU 14bet.
2 iDir. 1997:5
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Iden nämnda utredningens uppdrag ingår undersökaävennu att
tillämpningen kravet på söker medborgarskapattav en person som
måste kunna styrka sin identitet. Däri ingår och föreslåövervägaatt
regeländringar För komma till med detatt rätta nämndaovan
problemet vissa invandrare inte har möjlighetatt uppfylla vadatt

normalt krävs i detta avseende.som
Antalet statslösa barn i åldern 0-17 år i Sverige den 31per

Åldersfördelningendecember 1996 352.4 framgår följandevar av
tabell.

ålder O-3 4-6 7-9 10-l 2 13-15 16-l 7 0- l 7

antal 1772 1026 871 349 224 110 4352

9.1.3 Rätt få sittatt veta ursprung

Artikelns innebörd

Barnets få vetskaprätt sina föräldraratt under utarbetandetom var
Barnkonventionen fråga huvudsakligen berördeav förrättenen som

adopterade barn få vetskap sina biologiskaatt föräldrar. Underom
tid har frågor berör barn kommit tillsenare s.k.som som genom

assisterad befruktning väckts FN-kommittén i samband medav
länderrapporterna.

Assisterad befruktning samlingsbegreppär för olikaett tekniker
tillgrips vid fall ofrivillig barnlöshet. Genom densom medicinskaav

utvecklingen inom detta område har det uppstått behovett termerav
för olika slag föräldraskap. I Sverige använder sig Statensav
medicinsk-etiska SMER3råd begreppen genetiskt, biologisktav
och socialt föräldraskap. På engelska används begreppen genetic

birth och psychologicalparents, Medparents genetiskparents.
förälder den sina spermier elleravses person äggsom genom
bidragit till barnets tillkomst. Biologisk förälder den kvinnaär som
genomgår graviditeten. Med sociala föräldrar de handtaravses som

eller hand barnets vårdatt ochta uppfostran.om avser om

3 SMERs Assisterad befruktningrapport 1995-04-19



213rättighetermedborgerligaochPolitiska1997:116SOU

frågan rätttagitländerrapportersinaihar omFN-kommittén upp
vetskapfåbefruktningassisterad atttillkommitbarnför genomsom

DanmarkbeträffandeharKommitténföräldrar.genetiskasinaom
ståkanområdedettapolitikländersdessaoch Norge attnoterat
fåför barnetbestämmelser atträttkonventionensmedstridi om

bestämmel-saknasoch NorgeDanmarkIsittvetskap ursprung.om
föräldrar.genetiskasinavetskapbarnet rätt att omgersomser
vilken rättsinuttalatFN-kommitténtillländer harFlera syn

Luxemburg,föräldrar.genetiskasinavetskapfåharbarn att om
inhemskauppfattningenhaft den attdärvidharTjeckienochPolen
genetiskasinavetskapfåbarnet rättinte attregler omgersom

artikelibestämmelsernamedstridistårinteföräldrar
Österrike harländerdeoch ärTyskland somSverige,Schweiz,

spermadonatornsförsekretesseninnebärlagstiftning attsomen
sinavetskapfåintressebarnets attförvika omfåridentitet av

föräldrar.genetiska
förhållan-internationellareglerasadoptionsfrågorgällerdetNär
samarbeteochbarnskyddkonventionårs1993främstden avomav
april 1997iharriksdagSverigesadoptioner.internationellavid

bestämmelserflerafinnskonventionen konventionenlgodkänt
Barnkonven-iartikel 7tillämpningenförbetydelse avär avsom

sinavetskapfåmöjligtdetså långt ärbarns omtionen rätt attom
föräldrar.

mottagandeoch denbådeskalladoption ursprungsstatenVid en
Enligtadoptionsärende.enskiltvarjeirapporterupprättastaten

samarbeteochbarnskyddkonventionårsi 1993artikel 16.1 avom
icentralmyndighetenskalladoptionerinternationella ursprungs-vid

ochmiljösocialabakgrund,barnetsbl.a.sinlandet i rapport ange
tillöverlämnasskallartikel 16.2 rapportenEnligtfamiljehistoria.

artikeldennalandet. lmottagandei detcentralmyndigheten
skallmottagarlandeticentralmyndigheten varaföreskrivs bl.a. att

derasidentitet,fadernsochmodernsavslöjaintemed omattnoga
Lirsprungslandet.ifår röjasidentitet inte

bestämmelser ärfinnskonventioneniartikel 30 avsomI
före-30.1Isittvetskapfåför barnetsbetydelse rätt ursprung.att om

säkerställaskallmyndigheter attfördragsslutandeskrivs statsatt en
inneharmyndigheternabarnetsuppgifterde somursprungom

identitetföräldrarnasuppgiftersynnerhetigällerDettabevaras. om
skall säker-myndigheterna30.2sjukdomshistoria. I attsamt anges

4 1996/972192rskr.l996/97:S0Ul5.1996/97:91, bet.prop.
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ställa barnet eller dess ombud haratt tillgång till sådan information,
under lämplig vägledning, i den utsträckning lagen i statensom
medger det. Rätten del informationatt ta rörande adoptionav
bestäms alltså inhemsk lag.av

Principema i Barnkonventionen har beaktats vid utarbetandet av
1993 års konvention skydd barn och samarbete vid inter-om av
nationella adoptioner.

Svenska förhållanden

Assisterad befruktning tillåts i Sverige i dag det skerom genom
insemination, donatorinsemination och vitro fertilisering IVF.
IVF i allmänhet innebär kvinnans befruktas medatt ägg spermier
från make/sambo eller från utomstående spermadonator. Ien
Sverige tillåts inte IVF med spermier från donator. SMER har i den

nämnda föreslagit medIVF spermierrapporten från donatorovan att
skall tillåtas. SMER föreslår IVFäven med äggdonator ochatt
makes skall tillåtas.sperma

Insemination regleras i lagen l984:l 140 insemination.om
Enligt 4 § har barn avlats insemination detsom sättgenom som
föreskrivs i lagen deträtt uppnått tillräckligatt, mognad, självtom
få del de uppgifter spermagivaren har antecknats iav om som en
särskild journal sjukhuset enligt 2 § skyldigt föra.ärsom att

I 7 kap. l § sekretesslagen 1989:100 finns bestämmelser som
innebär alla uppgifter kommeratt fram från det fråganattsom om
insemination har väckts till dess bam har avlats insemi-ett genom
nationen skall sekretesskyddade. Sekretessen gäller i princip ivara
förhållande till såväl myndigheter och andra utomstående till desom
makar eller samboende har begärt insemination, densom man som
har tillhandahållit och det barn har kommit tillsperma som genom
inseminationen. Som har dock barnet enligtangetts 4 §ovan
inseminationslagen självt under vissa förutsättningarrätt fåatt del

de uppgifter givaren har antecknats på sjukhuset.av Enligtom som
kan5 § Sekretessen brytas också i fall uppgifterna behövsnär i ett

faderskapsmål. En hänvisning till inseminationslagens bestämmelser
finns i 7 kap. femte1 § stycket sekretesslagen.

Enligt kap.l 6 § föräldrabalken skall, enligt de förutsätt-närmare
ningar i 2-5 §§, make eller modem boddesom till-anges man som

med under äktenskapsliknande förhållanden förklarassammans vara
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samtycke tilllämnathanförutsättningunderfarbarnets att
inseminationen.

föredragandeanfördeinseminationslagentillförarbetenaI
följandestatsrådet

efterföräldrarblivithardeutredningen börEnligt som
barnetattitydärligochiaktta motgivarinsemination öppenen

för barnetlämpligt berättaochmöjligtdettidigtoch så ärsom
dennadockUtredningentill.kommit atthur det har anser

denvidbörställetlagstiftning. Iförsiglämparfråga inte man
föregåskallutredningpsyko-socialaochrådgivning som

föräldrarnablivandefå desig attinriktainseminationen att
öppenhet barnet.förstå vikten motav

remissinstansemadet blandkonstateradestatsrådetFöredragande att
till barnetinformationenförenighetförelåg ansvaretattomen

sig förlämpadeintefråganochföräldrarnaskulle läggas att
följandefortsättningsvisanfördeStatsrådetlagstiftning.

viktigtsynpunkt detprincipiellfrån är attOckså jag attanser
fårgivarinseminationkommit tillharbarnett genomsom

emellertiddetSamtidigtföräldrar.sina ärreda detta genom
intedetupplysningarpåtvingasintebarnetangeläget att som
Detberedskap förellermognadtillräcklig emot.har taatt

föräldrarnaöverlämnas när rättadärför avgöramåste att
majoritetSocialstyrelsenslinje med vadtidpunkten inne. lär

uteslutainte kanframhållaocksåvill jaghar uttalat att man
förenligtskulleintefall där detförekommadet kanatt vara

aktuellt slag. Avupplysningbästa lämnamed barnets att av
harremissinstansemautredningen ochföljer det,detta att som
saki lag.frågan regleras Eninte lämpligtñJnnit, är att annan
börinseminationensjukhus därdet ägerär att rumman

principiella viktendenuppmärksammaföräldrarnagöra av
avseende.i dettaöppenhet barnetmot

skallfolkbokföringenidetfrågandet gällerNär attom
insemina-kommit tillbarnetanteckningfinnas att genomom

allapraktisktstatsrådetföredragandeanfördetion tagetatt
registreringochtankefrån dennaavståndtagitinstanser att en

inteSkattemyndighetenlokalapastorsämbetet numeravid
funktion.egentligfylla någonskulle

5 Prop. 1984/85:2 15s.
6 A.a
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Lagutskottet gjorde i de redovisade frågorna bedömningnu samma
föredragande statsrådet. frågal utvärdering och uppföljningsom om

inseminationsverksamheten ansåg lagutskottet det angelägetav att
sådan kom till stånd. Ett medicinskt-etisktpermanenten organ, som

vid den tidpunkten föreslagits i riksdagsärende, bordeett annat
enligt utskottet anförtros uppgift.7sådanen

När det gäller assisterad befruktning finnsIVF regler igenom
lagen 1988:711 befruktning utanför kroppen. förarbetenalom av-
visades och spermadonation,ägg- liksom s.k. surrogatmoder-även
skap. SMER har i den nämnda föreslagit IVF irapporten attovan
samband med och spermadonationägg- skall tillåtas. IVF med
äggdonation och från donator bör enligt SMER inte tillåtas.sperma

föreslårSMER barnet vid äggdonation på vidatt sättsamma som
insemination får kännedom tillkomstsättet och möjlighetom ges en

reda den genetiska moderns identitet.att ta Detta ställningsta-
gande föregås i återges nedan.rapporten ettav resonemang som

SMER i sin alla berörda i sambandrapport attanger parterav
med assisterad befruktning de blivande barnen deär oskydda-mest
de. Från samhällets sida det-därför angelägetär bevaka barnensatt
intressen. Enligt SMER träder därigenom barnets i förgrundenrätt
och måste de barnlösavägas önskan få barn.mot Det kanattparens
därför inte rättighet för barnlösa få tillgång tillattvara en par
assisterad befruktning. Enligt SMER kan det endast komma i fråga

verksamheten förenlig med det blivandeär barnets bästa.om
SMER anför det finns kunskapsbrist detatt gäller denären

psykiska och sociala konsekvenserna för de barn får vetskapsom om
de tillkommit efter assisteradatt befruktning och de eventuelltatt

har far den de vuxit med. Vidareän SMER:sägeren annan upp

Den svenska inseminations lagen grundades huvudsakli-
på resultat från adoptionsforskningen. detDär välärgen

belagt det viktigt för adoptivbarnär kunna fåatt redaatt
sitt Forskningen har visat endast få adoptivbarnattursprung.

reda vilka de biologiska föräldrarnatar och färreär ännu
uppsöker dem.

Alla bedömare detär angelägetöverens barnetäratt attom
redan tidigt får vetskap vilket det kommit till ochsättom

det får så mycket informationatt donatorn, föräldrar-om som
kan tillhandahålla. Adoptionsforskningen har visat hurna

viktigt det inom familjenär kan talaatt barnetsman om

7 Bet. 1984/85:LUl0
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kanpunktendenhemlighållandeEttbiologiska ursprung.
risk förochfamiljenspänningar inomförgrogrundskapa

livet.ikrisreaktioner senare
barnetiangelägnadetmeningardelade attråderDet om

fadernsgenetiskedenredamöjlighethaskall taatt
beteck-lag harinseminationsdennaKritikernaidentitet. av

utfall,okäntförsök medobligatorisktdenna "som somettnat
tillämpningendärmedharalla". Man attpåtvingas menat av

förriskerinnebärakan kommalagen ogynnsammaatt
såväl barnetförkonsekvensersocialaochpsykologiska som

de barnförsituationenocksåspermagivaren. Man attmenar
ärjämförbardonatorinsemination inteeftertillkommitsom

ikraftträdandelagenssituation. Föreadopterade barnsmed
minskad tillgångtillledaskulledennaförutspåddes att en

inträffat,ocksåharnedgångvissEnspermadonatorer. men
landet.helaenhetlig förintebilden är

remissbehandlats.befruktning harAssisteradRapporten om
ochkritiserat atthar menatremissinstanser rapportendelEn

Såledesbarnperspektiv.utsträckning anlagtalltför ringai ettSMER
tänkaskunnaskulleäggdonationmajoritetSocialstyrelsens attanser

Minori-Barnkonventionen.ibästabarnetsprincipenstrida mot om
principenstrideräggdonationmedmetoden motanförde omattten

utredningbehöver görasminoritetenEnligtbästa.barnets omen
kanexistentiella,ochpsykiskafysiska,eventuella problem, som

äggdona-tillåtakanbeslutinnan övervägasuppstå hos barn, attom
alltförÄven iSMERforskningsrådetMedicinska atttioner. anser

barnetsgällerdetperspektiv. Näranlagt barnetsutsträckningringa
remiss-fåberörtsfrågandenharsittfårätt att veta avursprung

i för-tydligaredetBOBarnombudsmannen attinstanser. anser
dennaochgenetisk far,finnsdetframgå attäldrabalken skall att en

meningEnligt BO:sfolkbokföringsregistret.iantecknasockså bör
adoptionskiljaanledningingensammanhangi detta attfinns det

insemination.och
ochuppföljninguppgiftfått ihar göraSocialstyrelsen att en

fåingåri vilkeninseminationsverksamheten vet-attutvärdering av
kommit tillde barnvanligt dethurskap är att genomsomom

uppfölj-medArbetetsitttilldonatorinsemination känner ursprung.
Socialstyrelsen.f.n. inompågårutvärderingenochningen

föräldrabalken, lagenkap.i bl.a. 4reglerasAdoptioner
adoptionröranderättsförhållandeninternationella1971:796 om

internationellavissaförordning rätts-i årsochi 11-13 1931 om
förmynderskap. Iochadoptioneräktenskap,förhållanden rörande

adopterade barnregleremellertid rättsaknasdessa lagar som ger
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eller möjlighet få vetskap sittatt Genom lagenom ursprung.
1997:191 med anledning Sveriges tillträde till 1993 års konven-av
tion skydd barn och samarbete vid internationellaom adoptionerav
gäller konventionen lag här i landet. Som i det föregåen-som angetts
de hänvisar artikel 30 i denna konvention fårätt vetskapattom om
sitt till nationell lag. I 7 kap. första4 § stycketursprung sekretess-
lagen 1980:100 finns bestämmelse uppgift enskildsatten om om
personliga förhållanden lämnas till enskild uppnått myndigsom
ålder förhållandena betydelseär för denne skall fåom vetskapattav

vilka hans biologiska föräldrar Bestämmelsenom är. ingengör
skillnad mellan adopterade barn och andra barn. Adopterade barn
kan således med stöd bestämmelsen del uppgiftertaav ärav som av
betydelse för få vetskap de biologiskaatt föräldrarna.om

Vetskapen adoptivbarn byggeratt ett i första handom påvara
adoptivföräldrarnas medverkan. Någon skyldighet enligt lag för
adoptivföräldrarna medverka finns dock inte.att Införandet av en
sådan skyldighet i föräldrabalken föreslogs Förmynderskaps-av
utredningen i betänkandet Adoptionsfrågor SOU 1989: 100. För-
slaget ledde dock inte till lagstiftning. de falll adoptivföräldrarna
inte medverkar kan adoptivbarn ändockett få vetskap sittom ur-

de uppgifter finns i folkbokföringsregistret.sprung genom som

9.2 Rätt till yttrandefrihet

Artikel 13

Barnet skall ha till yttrandefrihet.rätt Denna innefattar friheträtt
oberoendeatt territoriella söka,gränser och spridaav motta

information och tankar alla slag, tal, skrifti eller tryck, konst-iav
närlig form eller uttrycksmedel barnetannat väljer.genom som

Utövandet denna får underkastasrätt inskränkningarvissaav
endast sådana föreskrivna lagär ochmen i nödvändigasom ärsom
föra respektera andraatt rättigheter eller anseende;personers

eller
b för skydda denatt nationella säkerheten, den allmänna
ordningen ordre public eller folkhälsan eller den allmänna sed-
ligheten.
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artikelnyttrandefrihet.till Ibarn harArtikeln stadgar rättatt anges
territoriellaoberoendefriheteninnefattar gränserdenna rätt attatt av

ochalla slagoch tankarinformationoch spridasöka, motta av
inskränkningar tillåtsEndast sådanavalfritt uttrycksmedel.genom

andraför skyddanödvändigaochföreskrivna i lag är attär somsom
förnödvändigaellereller anseenderättighetermänniskors är attsom

ordningen.den allmännasäkerheten ellerbl.a. den nationellaskydda
Europakonven-artikel ibestämmelse finns i 10liknandeEn

tionen.

förhållandenSvenska

fri-grundläggande ochregeringsformenBestämmelserna i om
Enligt kap.barn 2 1 §gäller alla medborgare,rättigheter vuxna.som

tillförsäkrad yttrande-det allmännamedborgarevarjeär gentemot
meddelaskrift eller bild eller påfrihet i tal,frihet, dvs. sättannatatt

åsikter och känslor.uttrycka tankar, Iupplysningar samt samma
informationsfrihet.medborgareparagraf varje ävengaranteras

med-tryckfrihetsförordningen har varje svenskEnligt 2 kap. §1
handlingar. får endastdel allmänna Dennaborgare rätträtt att ta av

dennaangivna ändamål. Regleringenför särskiltbegränsas av
samband medsekretesslagenbegränsning återfinns i 1980:100. I

inkorporering Europakonventionen iberedningen frågan om avav
svensk långtgåendesvensk konstateradesrätt rättatt ger mer

få delEuropakonventionen i frågagarantier rättenän taattom av
myndigheterhandlingar hos offentliga

dennadet gäller sprida information reglerasNär rätten att av
yttrande-tryckt skrift ochtryckfrihetsförordningen det gällernär av

i trycktspridande i andra medierfrihetsgrundlagen det gäller ännär
skall få finnas någonbl.a. det inteskrift. Båda lagarna bygger att

lagenfilmer. Dock fårförhandscensur. gällerDetta även genom
videogramkontroll filmer ochgranskning och1990:886 avom

möj-offentlig visning. Någonförsådana granskas och godkännas
finns inte i denfilmer i allmänhetlighet förbjuda visningatt av

i filmlag får framställningennämnda lagen. Enligt nämnda5 § en
for visning for barn under sju år,eller videogram inte godkännasett

kan vålla barn i denunder femton år, denunder elva år eller om
avsnittaktuella åldersgruppen psykisk skada se 12.

8 Se sou 1993:40, del 69.A s.
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9.3 tillRätt tanke-, ochsamvets-,

religionsfrihet

Artikel 14

Konventionsstaterna skall respektera barnets till tankefrihet,rätt
samvetsfrihet och religionsfrihet.

Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och, före-i
kommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att
på förenligt med barnets fortlöpandesätt utvecklingett ärsom ge
barnet ledning då det sinutövar rätt.

Friheten religion eller får underkastassin endastutövaatt tro
sådana inskränkningar föreskrivna lag ochiär ärsom som
nödvändiga för skydda den allmänna säkerheten, ordningen,att
folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers
grundläggande fri- och räittigheter.

artikelnl åläggs konventionsstaterna respektera barns tillatt rättett
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Konventionsstaterna
skall också respektera föräldrarnas rättighet och skyldighet att ett

står isätt överensstämmelse med barnets utvecklingsgradsom
vägleda barnet det sina rättigheter.när Religions- ochutövar tros-
friheten får inskränkas endast det nödvändigt med hänsyn tillärom
den allmänna säkerheten, ordningen, hälsan eller sedligheten eller
andra grundläggande fri- och rättigheter.personers

artikelI konventionen18.4 medborgerliga och politiskaom
rättigheter förpliktar sig konventionsstaterna respektera föräldrarsatt
frihet tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliskaatt upp-
fostran står i överensstämmelse föräldrarnasmed över-som egen
tygelse. Motsvarande bestämmelse finns i artikel förstaäven
tilläggsprotokollet till Europakonventionen.

Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna har i ett
avgörande uttalat sig avvägningen mellan barnets tillrättom
religionsundervisning och föräldrars tillförsäkra sina barnrätt att
uppforstran och undervisning istår överensstämmelse med sinsom

övertygelse. Kommissionen slår därvid fast föräldrarsegen att
övertygelse endast kan respekteras i den mån den inte istår konflikt
med barnets grundläggande till utbildning. Föräldrar kanrätt inte på
grund sin till övertygelserätt barnet till utbildning.vägra rättenav
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förhållandenSvenska

medborgareregeringsformen varjeEnligt kap. § 62 1 gentemotär
ellerfrihetreligionsfrihet, dvs.tillförsäkraddet allmänna att ensam

Varje medborgaresin religion.med andra ärtillsammans utöva gen-
inställningsintillkännaskyddad tvångdet allmänna attmottemot ge

uttrycktrossamfund.tillhöra Dettahänseende ochi religiöst ettatt
religionsfriheten finns i kap. 2för s.k. negativa 2den

bestämmelserfinnsreligionsfrihetslagen 1951:680I som
regeringsformen.ireglerar de principernärmare angessom

beträffande medlem-gäller reglerSedan den januari 19961 nya
medbor-svenskahuvudregel gällerskap i svenska kyrkan. Som att

tillhörafårutländska medborgarei landet bosattaeller härgare
medlemsgrundande fördopetSvenska kyrkan. Det ärär numera som

kyrkan.bli i Svenskaatt upptagen
kyrkansdöpts i Svenskaår och inteunder 18Den är somsom

meddelande frånkyrkan efterordning skall i Svenskatas upp
hafyllt skall självhar årbarnets vårdnadshavare. Den 15som

svenskaregler gäller for utträdesamtyckt till det. Motsvarande ur
kyrkan frånfrågan skiljandekyrkan. samband medl att ett avom

sänkasför samtycke börhar föreslagits ålderndet attstaten utretts
årtill 12

trossamfundhar elev tillhör vissaden januari 1997Från 1 en som
religionskunskap.inte längre till befrielse från undervisning irätt

förarbetena isyftet med undervisningenanförsI ämnetatt
ochelevernas kunskaper religionerreligionskunskap ökaär att om

reflektio-livsåskådningar möjlighet arbeta medoch dem att egnage
problem. Härigenomoch frågor kring existentiella och etiskaner

och kulturerförståelsen för med olika traditionerökar människor
medoch respekten för eleveroch Attegenart. annanenvars ens
i religionsun-flertalet befriades från deltareligiös bakgrund än att

för ökadervisningen ifrån skolan viktigt verktyg attettatt tavore
elevenförståelse. skall speciell åsikt hosdenna Enligt förarbetena en

undervis-eller i hemmiljö skäl för befrielse frånelevens inte envara
bygger läroplanens värdegrund.ning som gemensamma

9 sou 1997:41
° 1995/96:200Prop. 65s.
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9.4 till foreningsfrihetRätt

Artikel 15

Konventionsstaterna erkänner barnets till förenings/rihet ochrätt
till fredliga sammankomster.

Utövandet dessa rättigheter får underkastas andrainteav
inskränkningar sådana föreskrivna lag ochiän är ärsom som
nödvändiga demokratiskt samhälle med hänsyn till deni natio-ett
nella säkerheten eller den allmänna ordningen ordre public, för
skyddande folkhälsan eller den allmänna sedligheten ellerav av
andra fri- och rättigheter.personers

artikeln slås fastI barnet har till föreningsfrihet. Utövandeträttatt
dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar änav

föreskrivna i lag och nödvändiga i demokratisktär är ettsom som
samhälle med hänsyn till bl.a. den nationella säkerheten, den all-

ordningen eller för skyddandemänna andra människors fri- ochav
rättigheter.

förhållandenSvenska

Regler foreningsfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihetom
finns i kap.2 1 § regeringsformen. friheter fårDessa endast be-

lag enligt vadgränsas 2 kap. 14 Inärmaregenom som anges
ordningslagen 1993:1617 finns bestämmelser ochmötes-attom
demonstrationsfriheten kan inskränkas med hänsynstagande till den
allmänna ordningen.
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till integritet9.5 Rätt

Artikel 16

ingripandenfår godtyckliga eller olagligabarn förInget utsättas
korrespondens ochoch familjeliv, hem eller intesinisitt privat- sitt

och anseendeolagliga på hederheller för sin sittangrepp
sådana ingripanden ellerhar till lagens skyddBarnet rätt mot

angrepp.

i till integritet de grundläggandeReglerna artikeln rätten är en avom
elleringripanden i barns privat-principerna i rättsstat. etten

tillfår godtyckligt eller olagligt. barn harfamiljeliv inte ske Ett rätt
skydd sådana ingripanden ellerlagens mot angrepp.

frihets-artikel finns bestämmelser vad gäller för37I om som
anledning de begått brott eller skallberövanden barn med attav av

avsnittför vård 14.5.setas

förhållandenSvenska

målsättningsstadgandet i regeringsformenl kap. 2 § detI attanges
allmänna skall tillförsäkra och kvinnor lika rättighetermän samt

den enskildes privat- och familjeliv. kap. finnsI 2 6 §värna om
bestämmelser skydd husrannsakan och undersökningmotmotom av
förtroliga försändelser. vi i avsnittTill detta återkommer 14.5.

övervägandenVåra9.6

Även frågan medborgarskap varit föremål för internationellaom om
överenskommelser finnssedan lång tid tillbaka, det motvilja ien
många länder sina sedan lång tid tillbaka uppställdaövergemot att

förvärvregler för följd bl.a. blivitmedborgarskap. En detta harav av
det i dag finns många statslösa i världen. Många deatt runtom av

statslösa barn. Sverige antalet statslösa barn drygt vidl 4000är var
årsskiftet 1996/97.
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nationella intressen ligger medborgar-bakomDe snäva som
Barnkonventio-skapslagstiftningert kan svåra förena medattvara

grundläggande principer. Särskilt gäller det principen attomnens
skall komma i främsta vid alla åtgärderbarnets bästa rummet som

artikel till medborgarskap.barn, vilken gäller 7rör även rättenom
uppgift för tillseviktig varje konventionsstat barnDet är att atten

inte saknar medborgarskap. kan åstadkommas såvälDetta genom
inhemska regler internationellt samarbete. relativtDet storasom

statslösa barn finns här i landet tyder denantalet attsom nu-
ordning innebärvarande ordningen inte tillfredsställande. Dennaär

under hela sinfrån sin födelse ochstatslösa barn kan kommaatt att
föräldrarna ansökersakna svenskt medborgarskap inteuppväxt om

beskrivna situatio-och beviljas sådant. Enligt vår mening denärom
i artkel och dess syfte.inte förenlig med bestämmelsen 7nen

Även inte svensk medborgarskapslag-artikel kräver7 attom
stiftning föds till svenskt med-varje barn i Sverige, rättger som en

finnasborgarskap från födelsen, bör det enligt vår mening en
möjlighet för statslösa barn efter års vistelse i Sverigenågraatt

föregripaansöka svenskt medborgarskap för del. Utan attom egen
den medborgarskapslagen vill vi markerapågåröversyn av som
vikten frågan statslösa barn medborgarskapatt att ettav om ge

får godtagbar lösning. Med hänvisning till Barnkonven-snarast en
tionens barn kan förvärva och tillerkännas rättigheterpå attsyn
skilda från föräldrarnas rättigheter vi lösning medatt ettanser en
sådant innehåll bör övervägas.

det gäller frågor assisterad befruktning villNär vi påpeka attom
tillåtligheten denna metod i sig inte i Barnkonventionen.reglerasav
Principen hänsynen till barnets bästa bör emellertid självfalletom

verksamhetenprägla med assisterad befruktning.
bestämmelser i lagen inseminationDe barnets rättom som avser

få vetskap sin far från varjegenetiske utgår barn haratt attom en
sådan förhållandet det i dag i folkbokföringsregistret inteDeträtt. att

någon anteckning, tillkommitbarnet har assiste-görs attom genom
rad befruktning, har kritik. Enligt kritikerna denna ordningmött är
vilseledande bl.a. det skälet barnet inte har någon reell möj-attav
lighet få vetskap sitt föräldrarna väljer inteatt attom ursprung om
berätta för barnet hur det har kommit till.

Bestämmelserna få sitt sitt för de barnrätten att vetaom ursprung
har tillkommit insemination drygt tio år gammal.ärsom genom

Under denna period har det förekommit omfattande debatt bl.a.en
utifrån forskning. bakgrundMot detta vi finnsdetattny av anser
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fåförstärka barnets rätt attsyfteifrågan attnyttskäl prövaatt
uttalathabörprövningen, ettDensittvetskap somnyaursprung.om

skebörbästa, moti barnetsutgångspunktmedochbamspektiv göras
eventuellavadforskningsresultattillförlitliga avserbakgrund av

tillkommitbarndeförkonsekvensersocialaochpsykologiska som
befruktning.assisteradgenom

inseminationbefruktningassisterad änmetoderandraOm av
sittvetskapfåfrågan ursprungattkommerSverige omitillåts om

medlösasfrågadennaDärvid börmetoder.dessaäven att avse
fåför atthar rättenviprinciper angettiutgångspunkt somsamma

insemination.vidsittvetskap ursprungom
inkorpore-ochsekretesslagensvenskai denBestämmelserna

inter-vidsamarbeteochbarnskyddkonventionenringen avomav
önskarsåSverigeiadopterade barndeadoptioner somnationella ger

därförVi attsittvetskapfå ansermöjligheter ursprung.goda att om
medförenligvälområdedetta ärpålagstiftningensvenskaden

sittvetskapfåbestämmelser rätten att omBarnkonventionens om

ursprung.
olikadebestämmelserBarnkonventionensgäller omdetNär

lagstift-svenskiväldessaåterspeglas13-16artiklarnaifrihetema

ning.
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samhällefamiljBarn10 --

familjenochBarnkonventionen10.1

ivärde FNgrundläggandedetbekräftasBarnkonventionenI som
denfamiljentillerkännerinternationella instrument natur-olika som

berättigad till vidastsamhället,ienhetengrundläggandeochliga
familjbildandedet gällersåvälbistånd,skydd och närmöjliga av

ochomvårdnadforfullgörandetgällerdet ansvaretnär avsom
barnenuppfostran av

Bamkonven-antagits föreharinternationella instrumentdeI som
synliga,oftaspegling, inteoftabetraktades bamtionen, enssom en

frihetlagts påbetoningen hardärfamiljen,förinom ansvar,ramen
har varitbedömningenrådandeföräldrarna. Denför atteller rätt

föräldrar inomsinaoch ledasskyddasomvårdas,skallbarn av
detförutsättsprivatliv. haroch Detharmonienhet, attfamiljens

intressenföräldrarnasöverensstämmelse mellannaturligfinns en
int-rättmätigahar någrainteoch barnetintressenbarnensoch att

BarnkonventionenMedhelhet.familjeninomänannat somressen
syfteinte ibetydelse,självständigrättigheter attbarnets enges

till föräldrarsalternativellerrättigheterställas ettmot somvuxnas
beaktandetdimension;tillfor läggarättigheter, attutan avnyen

värde.grundläggandefamiljensförinomperspektivbarnets ramen
ochvärdighetfundamentalasindärför ierkännsBarnet egen

bedöm-vidoch avvikaannorlundaindividualitet med rätt att vara
verklighetenningen av

miljönnaturligadenfamiljenbekräftasBarnkonventionenI som
och harmo-fullständigadenvälfärd ochochutvecklingför barnets

lycka,andaiskallutvecklingen barnet,niska växa avupp ensomav

artikel 16.3, denmänskliga rättigheterna,deförklaringenallmännaDen om
artikelrättigheter,politiskamedborgerliga ochkonventioneninternationella om

kulturellaekonomiska, sociala ochkonventioneninternationelladen23 samt om
artikel lOrättigheter,

2 1997Pais M,Santos
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kärlek och förståelse preambeln och Föräldrarna5 6. harpara
huvudansvaret för barnets uppfostran och artikelutveckling 18. l ,
de har vårda sina barn och interätten skiljas från dematt sinatt mot
vilja artiklarna 9 och de10, berättigade till särskilt biståndär
från innefattande utvecklingen institutioner, inrättningarstaten, av
och tjänster för vård barn, eller vid behov tillhandahållandetav av
socialt stöd och materiellt bistånd artiklarna 18.2 och 27.3. Staten
måste respektera det och de rättigheter och skyldigheteransvar som
tillkommer föräldrar artikel likväl5, upprätthålla familje-attsom
relationer artikel 8. Familjens värde sådan grundläggandeär av en
betydelse för barnets utveckling barn och föräldraräven näratt, är
åtskilda i olika länder, kan barnet eller eller båda Föräldrarnaen
ansöka få lämna eller i land för familjeåterförening,att ettom resa
och sådana ansökningar skall behandlas på positivt,staten ettav
humant och snabbt artikel 10.1, någon formsätt negativautan av
konsekvenser för sökande eller medlemmar deras familj.av

Barnkonventionen definierar inte innehållet i föräldrarnas ansvar,
rättigheter eller skyldigheter. Däremot betonas båda Föräldrarnas

och delade för barnet och betydelsen såvälgemensamma ansvar av
det föräldraskapet båda föräldrarnas likagemensamma storasom
betydelse understryks artikel 18.

Barnets bli fostrat båda föräldrarnarätt skallatt väg-av vara en
ledande princip i situationeräven separation från föräldrarna.av
Barnet har till regelbundenrätt personlig relation och direkten
kontakt med både och far, föräldrarna elleräven barnetnärmor
lever i olika länder artikel 9.3 och 10.2. Barnets bästa skall komma
i främsta för föräldrarna artikel 18.1.rummet Detta uttryck är

vägledningägnat för föräldrarna, definieraatt situationer förge
föräldraansvar och försvara inblandning då familjen intestatens
fungerar.

Föräldrarna och, där så tillämpligt, medlemmarär denav
utvidgade familjen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra

har lagligt för barnet, förväntas lämpligpersoner som ansvar ge
ledning och råd till barnet. I denna skall de handlasträvan på sättett

i beaktande barnets fortlöpandetar utveckling, ålder ochsom
mognad artiklarna och5 belysning12. I artikel 12, bör andaav en

delad, positiv och ansvarfull dialog råda. Föräldrarna deav är som
skall bygga barnets förmåga i stigande grad med ochattupp vara
fatta beslut, förbereda barnet för ansvarsfulltatt liv i samhället,ett

informera ochatt nödvändig ledning ochatt styrning, detnärge
gäller tillförsäkra barnetatt uttrycka sinarätten åsikter ochatt att
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isååsikter kanrespekterade. sättBarnets tasåsikterfå sina
möjlighetfårbarnetstöds, ochalltidde inte attbeaktande, även om

aktivtdetblirfattas.beslut Barnet sättetvarförförstå ett annat
förställetdeltagande, itillförmågamed tillräckligdelaktig, en

förvänt-ellerrädslaönskningar,föräldrarnasspeglingpassiv av
ningar.

och denkännerbarnetsociala miljöförstaFamiljen denär som
världsbild färgasdjupast.honom Barnetsellerpåverkar hennesom

ellerperiod då hennesdeni underatmosfär barnetden växer uppav
förtroende ellerochförståelsekärlek,personlighet formas;hans av

specielladettillbakgrundenelände. Dettaochrädsla, äroroav
förerhålla frånskallstöd denoch detfamiljen har statensomansvar

ägnadvälockså särskiltFamiljensittförverkliga ärkunnaatt ansvar.
världupplever,barnetdemokratiska världden förstaatt ensomvara

ochrespektömsesidigförståelse,tolerans,präglasbör avsom
besluts-delaktighet itillförmågabarnetsvilket stärkersolidaritet,

processen
förhållandetdet gällerutgångspunkterallmännaUtifrån dessa när

degenomgångsamlat och gjorthar vibarn-famiIj-samhälle, aven
till och ianknytningrättigheter harartiklar där barnets näraen

fråganföräldrarna.förverkligas Det äri första handSverige genom
återförening, llfamiljesplittring ochartiklarna och 109om --

adoption, 23barnomsorg, 2118.3bortförande barn,olovligt av ---
ochtrygghetoch socialartiklarna 26 27med handikappbarn samt -

levnadsstandard.

föräldrartill sina10.2 Barnets rätt

Artikel 9

skiljs frånbarnsäkerställaskall inteKonventionsstaterna att ett
myndig-fall då behörigavilja deföräldrar deras isina utommot

medenlighetunderställda rättslig iheter, överprövning,ärsom
sådantfinnertillämpliga förfaranden,tillämplig lag och att ett

beslut kanbästa. sådantåtskiljande nödvändigt för barnets Ettär
ellervidsärskilt fall,nödvändigt i övergrepp mott.ex.ettvara

3 föregåendeSe not



230 Barn -familj samhälle SOU 1997:116-

vanvård barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna leverav
åtskilda och beslut måste fattas angående barnetsett vistelseort.

Vid förfaranden enligt punkt denna1 i artikel skall alla
berörda beredas möjlighet deltaparter förfarandeti ochatt att
lägga fram synpunkter.sina

Konventionsstaterna skall respektera för det barnrätten som
skilt från den ellerär båda föräldrarna regelbundetena av att

upprätthålla personligt förhållande till ochett direkt kontakt med
båda föräldrarna, då detta strider barnetsutom bästa.mot

Då sådant åtskiljande följdenett åtgärderär kon-av som en
ventionsstat tagit initiativet till, frihetsberövande, fängslande,ex.

förvisningutvisning, eller dödsfall innefattande dödsfall oavsett
orsak medan frihetsberövadär den ellerpersonen gentemot ena av
båda föräldrarna eller barnet, skall konventionsstaten på begäran

föräldrarna, barnet eller, så lämpligt, någonge är med-om annan
lem familjen de väsentliga upplysningarna den/deav från-om
varande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida lämnandetinte av
upplysningarna skulle till skada för barnet. Konventions-vara

skall vidare säkerställastaterna framställandet sådanatt av en
begäran inte medföri sig följdernegativa för den/de personer som
berörs.

10.2.l Artikelns innebörd

l artikel 7.1 fastslås bl.a. barnet har bliatt omvårdaträtt sinaatt av
föräldrar. Innebörden artikel 9 skall i belysning dennaav ses av
övergripande rättighet för barnet. Staten har skyldighet säker-atten
ställa barnet inte skiljs frånatt sina föräldrar deras vilja,mot utom
i de fall åtskiljande nödvändigtett förär barnets bästa. Exempel på

åtskiljandenär kanett nödvändigt vid vanvårdär ellervara över-
från föräldrarnas sida eller föräldrarnagrepp när lever åtskilda och

beslut måste fattas angående barnets vistelseort. Det vidareär
viktigt, slås fast, beslut åtskiljandeatt ettsom barn-föräldrarom av
endast får fattas behörig myndighet underställdärav rättsligsom
prövning. I punkt 2 vidsägs sådana förfarandenatt isom anges
punkt skall alla berörda ha möjlighet deltaparter i förfarandetatt
och lägga framäven sina synpunkter. Detta gäller naturligtvis och
i synnerhet det barnäven berört ochär enligt artikel 12.2 skallsom
barnet särskilt beredas möjlighet höras. Punkt iatt 3 artikeln siktetar
på den situation då barn och föräldrar skilda frånär varandra. Då är
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regelbundetför barnetrespekteraskyldig rätten attatt upp-staten
kontakt meddirekttill ochförhållandepersonligträtthålla ett en

förbästa. ochbarnets Istriderdå dettaföräldrarna,båda motutom
respekteraskyldighetartikel någoninnehåller inte 9 än attsig annan

med föräldrarna,kontaktregelbundentillbarnets rätt men av
lägga tillbörprinciperallmännaBamkonventionens staternaattman

"vidtaArtikelkontakten. 4underlättaskyldighetockså har atten
ochåtgärder..."och andraadministrativalagstiftnings-,lämpligaalla

bli omvårdatmöjligt,så långt det"skall haartikel är7 rätt att
dem."av

förhållandenSvenska10.2.2

praxis-lagstiftning ochVårdnad och umgänge

artikelbestämmelsen i 3iutgångspunktmedharavsnitt 6.2I
kap.i 6vårdnad ochför reglernaredogörelse umgängelämnat omen

område.dettafinns inompraxisdenföräldrabalken samt som
bestämmelsernaförredogörelsehar vi lämnatDessutom omen

vårdnad ochbeslut avseendeochverkställighet domar umgängeav
kap.i21

förstskallverkställighetsområdet,praxisgällerdetNär
individuella,synnerligenverkställighetsmålenkonstateras äratt

intei Regeringsrättenföremål för prövningvaritde fallvarför som
gjortför utredningenhar inomvägledning. Viså stor enramenger

verkställighetmålhur umgängegenomgångmindre avomav
Sammanfattningsvis kanStockholm.ihosbedöms Kammarrätten

detfall handlarantaletövervägandeheltdetföljande Isägas. om
Ofta det frågakonflikter.djupgåendemed mycket ärföräldrar egna

användsbarnet/barnendärvårdnadstvisterpågående somom
fall därkan vägrarhuvudgrupptillhyggen. En sägas mammanvara

detmotiveringenmedfastställtlåta attumgängeutöva ettpappan
beteendenbeskyllningarhälsa. Olikarisk för barnetsinnebär omen

handlingarincestliknandehänföras tillkan ärfrån sidapappans som
detta,domstolen intrycksällanmycket vanliga. Det tarär avsom

sällsynt Kammarrättenverkställighet.förordnar Det är attutan om
förhållanden. Anledningenändradegrundverkställighetvägrar av

ochförhållandensig ändradeintedet objektivt attrörär settatt om
domstol. deti allmän Näranhängiggjortsfrågan inte har nytt
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gäller beaktandet barnets vilja kan följande Oftast handlarsägas.av
det moderns påståenden barnet inte vill sinträffaattom om pappa.
l sådana fall för domstolen ofta kring betydelsenett resonemang av

det bra för barnet träffa sinäratt Sammaatt pappa. resonemang
förekommer barnet har fyllt tolv år och dess viljanär normalt bör
beaktas.

Barnombudsmannen har vad gäller verkställighetsmål gjort en
genomgång 50 slumpvis utvalda länsrättsdomar åren 1991-1994.av
Den genomgången visar barnets vilja varken redovisas elleratt
beaktas i hälften målen. deI avgörandenän där domstolenmer av
har redovisat barnets uppfattning tillmäts den endast betydelse i en
tredjedel fallen, de flesta barnen äldrefellertolv årtrots attav var

bådaBarn eller föräldrar sitter i fängelsevars ena

Ett problem vi vill peka på, förhållandet för de barnärsom vars ena
Äveneller båda föräldrar sitter i fängelse. dessa barn har tillrätt en

regelbunden personlig kontakt med sina föräldrar.
finnsDet ingen statistik eller andra uppgifter på hur många barn

det sig Inte heller finns detrör några uppgifter barnenom. om var
befinner sig under den tid eller sitter i fängelse.mamma pappa
Erfarenhetsmässigt kan dock fler kvinnor haranta änatt mänman
vårdnaden sina barn och barn i hög utsträckningattom pappomas
vistas hos sina Kvinnor blir föremål för intagning imammor. som
häkte eller på anstalt uppvisar ofta komplex social problembild.en
Det kan därför på goda grunder det inte ovanligärantas att en
situation barnen placerade i familjehemär och det förekom-att att

syskon placerade olika håll.att ärmer
Kvinnor medför barn vid intagningen i anstalt eller häktesom

eller därefter föder barn, kan enligt lagen14 § 1976:371som om
behandlingen häktade och anhållna m.fl. och lagen41 §av
1974:203 kriminalvård i anstalt tillstånd ha sitt barn hosattom ges
sig. Kriminalvården skall samråda med socialnämnden i den
kommun där barnet vistas. Under budgetåren 1991/92 till 1996 har
antalet barn vistas i anstalt tillsammans med förälder uppgåttsom en
till respektive 25, 10, 16, 15 och stycken.19 Samtliga barn har varit
under två år och den genomsnittliga tiden i anstalt för barnen har
varierat mellan två och månader.tre

4Barnombudsmannens 1996, 57frapport s
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19935 bl.a.belystesKriminalvårdsstyrelsenfrånI rapporten
ochbarnvårdnadharkvinnliga intagnamångaförhållandet att om

de till-anstalten. Avvistastill barninställningde intagnas att
Cirka 40 %år.under 18hade barndesvarade 44 %frågade att av

barnhade38 %ytterligareochsju årunderhade barndessa som var
hade barndem%60år. Nästanunder 15sju åräldre än somavmen

tillsammanshade bottflestaoch dedemvårdnadenocksåhade om
kvinnornahälftenCirkaanstaltsvistelsen.föremed barnen varav

ivistadestill barninställningsiniambivalentaeller attnegativa
ellerpositivahälftenAndramed modem.tillsammansanstalten var
intefinnssmå barn. Detganskagälldedetpositivafalli närvart

intagna,manligabeträffandeuppgiftermotsvarandenågra men
kanår. Manunder 18också barnnaturligtvishardessamånga av

vårdnadenintagna harmanligaandel delägredock omanta att aven
sina bam.

utvärderinguppdraghade iFängelseutredningen, göraatt ensom
kriminalvårdsreform,årsanstalt efter 1974kriminalvården iav

utvecklatshuvudbetänkande° detbl.a.i sitt systemanförde att som
ochgodtagbartfungera påförefaller sättanstaltbarn ivad gäller ett

Enligterforderlig.lagändring ut-någondärför inteansåg att var
för barnlämplig åldersgränskunde årredningen ett anses vara en

det fannsförutsättningförälder, underanstalt medi attvistas ensom
spädbarn.möjligheterfysiskagoda ta emot ettatt

varitlängefängelser harsvenskaiför intagnaFörhållandena
situationenharolika reformer.för Däremotföremåldebatterade och

barnenuppmärksammad. Närlitevarit relativttill intagnaför barn
vistaspå demfokuseratsvanligenhar intressetdiskuteratshar som

förformeranstalt. Andraellerförälder i häktemedtillsammans en
har inteföräldrarintagnabam ochkontakt mellanupprätthållaatt

kontakterfråganutsträckning. Närnämnnvärdbeaktats i någon om
oftahar denvarit aktuell,harderas barnochde intagnamellan

utifrånoch intebehovintagnesutgångspunkt från denmedbelysts
behov.barnets

alltmeruppmärksammatsproblemdettakriminalvården harInom
ochför barnunderlättasyfteverksamhet ipågår vissoch det att

anstaltstiden. Någotundervarandrakontakt medhaföräldrar att som
haföräldrarför barn ochmöjligheternaytterligare försvårathar att

kostnaderoch denärhetsprincipen,urholkningenkontakt, är somav

5 1993:1Kriminalvårdsstyrelsens rapport
° 1993:76SOU
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följer för telefonsamtal Det arbetar med bl.a.etc. ärresor, ettman
"Föräldraprogram" enligt modell hämtad från förstaUSA. I handen
riktar sig till de anstalter där det finns kvinnor. Man genomförman
kurser i föräldraskap där försöker lära kvinnor och hur demänman
skall förhålla sig till sina barn, bry sig sina barn i första hand vidom
kontakten med dem och inte lasta sina bekymmeröver ochegna

barnen. Det pågår också utveckling med besökslägenheter,oro en
där skall kunna och vistas med sina barn.ta emot Det besöks-man

finns anstalterna idag många gångerär mycket torftigarum som
och inte alls lämpade umgås med barn finnsDetatt också en
"semesteranstalt" dit den intagne kan ansöka få kommaattom
med sin familj. För få komma dit skallatt skötsam ochman vara
vistelse beviljas i treveckorsperioder. Där har under mångaäven år
bedrivits kurser föräldraskap.7i

Regeringen har den bakgrund redovisatsmot här för avsiktsom
under hösten 1997att uppdrag till Kriminalvårdsstyrelsenettge

och Socialstyrelsen förhållandena föröver barnatt föräldrarse vars
intagna i häkteär eller kriminalvårdsanstalt. Utgångspunkten för

skallöversynen hänsynen till barnets bästaatt skall komma ivara
första hand. Ett övergripande mål skall också så långtattvara som
möjligt minska skadeverkningarna för barnen. Styrelserna skall

genomgripandegöra förhållandenaöversyn för barnen av vars
föräldrar intagna i kriminalvårdsanstaltär och häkte föreslåsamt
åtgärder kan förbättra deras situation. frågorDe särskiltsom som
skall belysas barns behov iär samband med förälder iatt tasen
häkte eller anstalt, myndigheternas kännedom barnens existens,om
förhållandena för barn vistas tillsammans med förälder isom en
häkte eller anstalt, kontakten mellan intagna och deras barn, åtgär-
der för stödja intagna i föräldrarollenatt samarbetet mellansamt
berörda myndigheter.

Familjesplittring familjeåterföreningoch i samband med
utlänningsärenden

Frågor familjesplittring och familjeåterförening i samband medom
ärenden enligt utlänningslagen har behandlats i vår delrapport
Barnkonventionen och utlänningslagen SOU 1996:1 15. kanDet
vidare de bestämmelser i utlänningslagennoteras att 1989:529

7Uppgifterna inhämtade vid samtal med tjänstemän på Kriminalvårdsstyrelsen
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varit före-anknytningsfall haruppehållstillstånd i s.k.reglerarsom
Utlänningsnämnden denioch överutvärderingförmål ses nuaven

behandlahuvuduppgifthar tillkommittéparlamentariska attsom
utlännings-ärenden enligtochprocessordningen i målochinstans

m.m.° anledningdärför ingenfinnsmedborgarskapslagen Detoch
frågor.beröra dessaytterligarekommittéför vår att

övervägandenVåra10.2.3

harBarnkonventionenartikel i ärInnebörden 9 ettatt statenav
finnshinderundanröja deförkanalltför göra attatt sommanansvar

Lagstiftningen ochföräldrarna.bådafå tillskallför barnen rättatt
motverka barnetsfår intefinns rättstyrmedelekonomiskade som

fádernaoftaredetväl belagtoch far. är änDettill både är attmor
presenteradnyligenliv. Ifrånvarande i barnensmödrarna är ensom

undersöktFoU-enhet,stadsStockholmsfrånforskningsrapport som
1990-1996,under årenStockholms tingsrättvidvårdnadstvister70

och fadern ifalleni %fick vårdnaden 70modernframgår att av
domstolen dömdefallenendast i 10 %Således det20 %. somavvar

flyttasvårdnaden skullevårdnad ellertill antingen attgemensam
vårdnadshavare. denförordnad 1till särskilt rapportöver som

1995 samban-påpekaspresenterades.k.regeringens Pappagrupp
möjlighe-ochefter skilsmässarolldet mellan enpappanssynen

delaktighet föregradtill högremotivera honomterna att enaven
dubblasamhälletkonstateradeeventuell skilsmässa. Gruppen att ger

ochskilsmässortill uttryck vidminst kommerintebudskap, som
fadern fårvarför inteifrågasatte bl.a.ochseparationer gemensam

faderskapet. Gruppenbekräftatmed hani sambandvårdnad att
gåroch dettadiskriminerar översamhälletansåg utattatt mannen

barnen.
huvudprincipför sigi ochvårdnad gäller ävenGemensam som

eftersomikullkastas,kan deni verklighetenefter skilsmässan, men
den iomintetgöraellerväsentligt försvåraföräldrarna kanbåda

svenska lag-till Densak gällerpraktiken. Samma umgänge.rätten
bästadet barnetsochreglerar tillstiftningen ärumgänge,rätten som

l Utlänningsnämnden, ADM 96/05571
9 1997:20Dir

1997:6FoU Rapport
1995:2Ds
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skall vägledande. detMen ändå föräldraperspektivetär görvara som
sig gällande. Det föräldern kan väcka talan ochär umgängesom om
det föräldern kan väcka talan verkställighet. kanär Barnetsom om
inte sin till med frånvarande förälder gällande,göra rätt umgänge

helt beroende föräldrarna i hans eller hennesärutan attav agerar
intresse. Barnkonventionen från barnetsutgår till sina föräldrar.rätt
Makten och fungerar ligger iöver umgängetansvaret att stor
utsträckning hos den förälder barnet bor hos, naturligtvissom men
har umgängesföräldernäven ett stort ansvar.

Frågor vårdnad och har behandlats bl.a. Vård-umgängeom av
nadstvistutredningen. Utredningen föreslår i de avseenden som
behandlas här, föräldrabalkendet i bestämmelseatt tas en som
erinrar den möjlighet föräldrarna har till samarbetsavtal. Utred-om
ningen föreslår också vårdnad skall kunna komma iatt gemensam
fråga föräldrarna sig ordning.sådan Enäven motsätterom en av en
förutsättning skall dock vårdnad bäst förärattvara gemensam
barnet. anslutningI härtill skall domstol kunna besluta umgängeom
också i de fall där föräldrarna har vårdnad barnet ochgemensam om
domstol skall vid vårdnad kunna för-avgöragemensam vem av
äldrarna barnet skall bo tillsammans med. Utredningen föreslår
också uttrycklig regel barnet har till med denrätt umgängeatten om
förälder det inte bor tillsammans med och båda föräldrarna skallsom
ha för barnets behov tillgodoses.att umgängeansvar av

Vårdnadstvistutredningens förslag syftar till betona viktenatt av
samförståndslösningar och underlätta för föräldrar i såatt stor ut-
sträckning möjligt komma hur frågor vårdnadöverenssom om om
och skall lösas. Ett syfte med förslagenumgänge ärannat attm.m.
bana för ökad användning vårdnad.väg en av gemensam

Förslagen har remissbehandlats och bereds för närvarande i
regeringskansliet. Arbetet inriktat proposition skall kun-är att en

i år.presenterasna senare
den förälderOm barnet skall umgås med bosatt påärsom en

barnet, kan förenat med särskildaän umgängetortannan vara
kostnader. Föräldrabalken innehåller inte någon bestämmelse som
reglerar föräldrarnas inbördes för sådana kostnader. I rätts-ansvar
praxis har resekostnader beaktats i samband med fastställande av
underhållsbidrag se NJA 1992 Föreskrifter5.93. dom-t.ex. som en
stol meddelar rörande kan iockså undantagsfall innefattaumgänget
angivande hur resekostnadema skall fördelas mellan föräldrarnaav

Z SOU 1995:79
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bidragsförskotts-ochUnderhållsbidrags-219.1990NJAse s.
införsföräldrabalkendet i93 föreslagitharutredningen att en-

resekostnaderna iskall delaföräldrarnabestämmelse attom
till-beredsfrågaförmåga. Dennaekonomiskatill sinförhållande

förslag.vårdnadstvistutredningensmedsammans
detillfredsställelsemedviavsnitt 6.3iviSom angett ser

före-harochvårdnad umgängeföräldrabalkeniändringar somom
lagstiftningoch vårytterligareförstärksBarnperspektivetslagits.

medharmonieratidigarebättre änområde kommer ändettapå att
Barnkonventionen.iintentionernaochandan

dettillanledning ärområdeemellertidfinnsDet ett oro,gersom
verkställighet. frågor,svåraDet ärbestämmelserna syn-menom

Å utgårsidanberörs.barnenskildadeförviktiganerligen enasom
ochtilltillgånghabästatill barnetsdetfrån attlagstiftningen äratt

domstolen iallmännadenföräldrar ochbåda sinamed attumgås
Å andrabästa.till barnetsfrån vadhar utgått äravgörandensina som
domstolallmänavgörandet iförflutit sedantidofta långharsidan

för-mellankonfliktenislagträblikommitharoch barnet ettatt
föräld-mellanlojalitetskonflikterföräldrarna. Barnet utsätts stora

deneller honhantill något attvettvingasatt somgenomrarna
falli sådanakansig. Manochogillarhosdet bor motsätterförälder

viSomför barnet.bästadetverkligenvadfrågan ärställa sig som
vadhuvudregelnsåuppbyggd ärlagstiftningen attattkonstaterat är

länsrätt/kam-ochskall gällabeslutatdomstolen attallmännaden
förarbetenabedömningar. Iandratill någralitetharmarrätt utrymme

ärendenochi måltalerättbarnsbestämmelsernautvidgadetill de om
frå-behandladesjanuari 1996, äveninfördes den 1domstolar,i som

"Målenkonstateradespropositionenverkställighetsmålen. Igan om
och kandomstolallmäniregel föregåttshar processav ensom

fårbarnetOmdenfortsättning pådärför sägas processen.envara
börumgängesfråganeller avgörs,vårdnads-tals innantillkomma

verkställig-iviljabarnetsutredning ävenföreskriftnågon avom
Jönköpingikammarrättennödvändig. Somintehetsmålen vara

deavgörandena itid mellanlångförflytaiblanddetpåpekar kan
ändrats. Dom-hainställning kanvarför barnetsdomstolarna,olika

denuppmärksamsärskiltbörverkställighetsmåletistolen vara
möjligheten".

U 1995:26SOU
1994/95:2241994:85,DS prop.
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Vår uppfattning är verkställighetsreglernaävenatt måste an-
till Barnkonventionen. Artikel 3passas barnets bästa skallattanger

komma i främsta i alla åtgärderrummet barn, och artikelrör 12som
talar barnet särskilt skallatt beredas möjlighetom höras i allaatt
domstols- och administrativa förfaranden barnet.rör Dessa tvåsom
bestämmelser absoluta och hörär till de grundläggande principerna
i Barnkonventionen. Verkställighetskapitlet kan sägas "om0-vara
dernt" så andra kapitelsätt när i föräldrabalkenatt har tillförts ett
uttalat barnperspektiv,.har bestämmelserna i detta kapitel inte för-

Ävenändrats på motsvarande sätt. uttrycket "barnets bästa"om
återfinns i de bestämmelser reglerar i vilka fall verkställighetsom
kan och detvägras uttalas barnets vilja i vissa fallatt skall beaktas,

lagensär konstruktion och syfte förgenom domstolenutrymmet att
materiellgöra bedömning barnets bästa mycket begränsat.en Attav

begränsatutrymmet är kan delvis motiveras med verkställig-att
hetsmålen inte till för förnyadär vårdnads- elleren umgänges-

Vår utgångspunkt naturligtvisär heller inteprocess. verkställig-att
het beslut vårdnadett eller alltid skulleav umgänge tillom vara
nackdel för barnet eller barnet alltid skall fåatt bestämma, utan

barnetpoängen är skall få kommaatt till tals och domstolen skallatt
beakta vad i det enskilda fallet till barnetsär bästa. Visom föreslår
därför bestämmelserna iatt 21 kap. föräldrabalken blir föremål för

i syfteöversyn förstärka barnperspektivet.atten
När det gäller barn med föräldrar i fängelse det uppdragser

regeringen till Kriminalvårdsstyrelsensom att och Social-avser ge
styrelsen oerhört viktigt utifrån barnets till sinasom föräldrar.rätt
Som redovisats finns ingen kartläggning eller samlad kunskapovan,

och under vilka förhållanden barnom var eller båda för-vars ena
äldrar intagna finns.är Vi därför det värdefulltatt detanser vore om
i anslutning till den översyn skall regeringensgörassom nu
uppdrag, också iuppdrag till berörd myndighet undersökages att
möjligheterna sammanställa sådanatt statistik. Denna statistik bör
sedan kontinuerligt uppdateras. Vi vill också ochpoängtera lyfta
familjehemmens roll det gällernär barnets till kontakträtt med
föräldrar föremål förär kriminalvård.som
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barnbortforandeOlovligt10.3 av

Artikel 11

olovligtbekämpaåtgärder förvidtaskall attKonventionsstaterna
utlandet.kvarhållande barn iochbortforande av

ingåendetfrämjaskall konventionsstaternaändamåldettaFör
anslutningelleröverenskommelsermultilateralabilaterala ellerav

överenskommelser.befintligatill

innebördArtikelns10.3.1

mellanvårdnadstvisterframförallt sikteartikelDenna tar
tillhar attländer. Staternaolika attbor iföräldrar ett seansvarsom

syftedettaland. lkvarhålls iochbortforsolovligt annatbarn inte ett
elleröverenskommelsermellanstatligaförarbetaskall staterna

överenskommelsenviktigastesådana.befintliga Dentillanslutning
civiladeHaagkonventionårs1980avseendeti det här är om

barn. rati-Sverigebortförandeninternationellapåaspekterna av
del iSverigesträdde föroch denkonvention 1989ficerade denna

1989.ljunikraft den

konventionerinternationellaAndra

bästafast barnetsslåsHaagkonventiontill 1980 års attpreamblenI
deochdemvårdnadenfrågor attbetydelse i rörstörsta omär somav

barnenönskarkonventionen ettundertecknathar gestater som
effekternaskadligade ettinternationell nivåskydd mot av

fastställsartikel lkvarhållande dem. Ibortförande ellerolovligt av
snabbt åter-säkerställakonventionenmed ettändamålet är attatt

kvarhållits iellertillfortsolovligen harförande barn ut ensomav
fördrags-itillförsäkraoch rättenfördragsslutande attattstat en

i andrarespekterasverksamtvårdnad ochtillslutande umgängestat
varje barntillämplig påKonventionenfördragsslutande ärstater.

omedelbartfördragsslutandehemvist ihade stat16 årunder ensom

SÖ5 1989:7
1989:146 rskr 19, SFS10,1988/89:8, LUProp.
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innan vårdnads- eller kränktesumgängesrätten artikel 4. bort-Ett
förande eller kvarhållande barnett olovligtärett attav anse som om
a det strider till vårdnad harrätt anförtrottsmot en som en person,

institution eller något antingenannat eller fören gemensamtorgan,
sig, enligt lagen i den där barnet hade sitt hemviststat omedelbart
före bortförandet eller kvarhållandet, och b denna verkligenrätt
utövades, antingen eller för sig, vid den tidpunkt dågemensamt var
barnet fördes bort eller hölls kvar eller skulle ha inteutövats om
bortförandet eller kvarhållandet hade artikel 3.ägt rum

Till och med juni 1997 har 44 anslutit sig till Haagkon-stater
ventionen.

Det finns Europarådskonventionäven erkännande ochen om
verkställighet avgöranden rörande vårdnad barnav samtom om
återställande barn.vårdav av

En konvention gäller myndigheters behörighet, tillämpligny som
lag, erkännande, verkställighet och samarbete i fråga föräldrar-om

parental responsibility och åtgärder till skydd för barnansvar
den oktober19 1996 inomantogs Haagkonferensen för internatio-

nell privaträtt. Sverige 50 signatärstater.är konventionensIen av
preambel hänvisas till Barnkonventionen, därmed skall beaktassom
vid konventionens tillämpning. Konventionen gäller barn till 18upp
års ålder. Den Haagkonventionen har vidare tillämpnings-ettnya
område och skall komplement till 1980 års Haagkonven-ettses som
tion. händelseI konflikt mellan konventionerna skall 1980 årsav
konventions särreglering avseende just olovliga bortföranden och
olovliga kvarhållanden fore.

detNär gäller olovliga bortföranden eller kvarhållanden barnav
får 1996 års konvention betydelse främst på två För det förstasätt.

konventionen tvingandeatt reglerar myndigheter-ett sättgenom
behörighet vårdnadsfrågor ochatt ta t.ex. dennas upp attgenom

behöriga myndighetens beslut skall erkännas och verkställas i de
övriga konventionsstatema. Syftet hindra "forumär shopping"att en
mellan föräldrarna i internationella vårdnadstvister. En brist i 1980
års Haagkonvention den inte direktär regleraratt myndigheters
internationella behörighet eller erkännande/verkställighet ut-av
ländska vårdnadsavgöranden. Den inskränker sig till att vara en
konvention överflyttning, dvs. instrument för i nödsitua-ettom att
tioner möjligt återställa lägetsnarast det innan det olovligasom var
bortförandet/kvarhållandet ägde För det andra får konven-rum.

SÖ7 1989:8
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bortföranden/kvar-olovligavidbetydelsesärskildartikel 7tionens
kon-års1980iregleringenkompletterarochbarnhållanden av

artikelhindrasyfteifrämst atttillkom attBestämmelsenvention.
godasåmissbrukas utankonvention sätt att staterårs198013.b i

artikel 7innebär ävenkorthet attöverflyttning. I omgrunder vägrar
skallintebarnettillframkommerbortförts attbarnetditden stat

myndigheterhemviststatensbehållerhemviststaten,tillöverflyttas
vârdnadsfrågor. Detbehörighetexklusiv avgöratid attårsunder ett

hem-ursprungligadenfattas isedanvårdnadstvistenibeslut som
bortförts.dit barneti denerkännassedan statmåsteviststaten nya

förhållandenSvenska10.3

harEuroparådskonventionenoch trans-Haagkonventionårs1980
ocherkännande141989:lagensvensktillformerats rätt omgenom

ochvårdnadsavgöranden över-utländskaverkställighet m.m.av
bestäm-verkställighetslagen. Lagenskalladoftabarnflyttning av

antingentillträtthartill andraförhållandeigäller statermelser som
får,RegeringenHaagkonventionen.ellerEuroparådskonventionen

bestäm-lagensföreskrivaömsesidighet, attförutsättningunder av
inte hartillförhållandei statskall tillämpasmelser även somen

sådanaNågrakonventionema. överens-nämndadenågontillträtt av
träffats.intekommelser har

barnhuvudregelnHaagkonventionen attärgällerdet somNär
överflyttasskallkvarhålls härolovligenellerhitförtsolovligen som

föreomedelbartbarnetundanhållits,barnetvilkenfråntill den om
tillträttihemvisthadekvarhållandet statellerbortföranden somen

olovligt,kvarhållandebortförande eller ärHaagkonventionen. Ett
vårddenstrider rättkvarhållandet att taeller motbortförandetom

i denhareller någon statvårdnadshavaredessbarnet annansomom
ellerbortförandetföreomedelbarthemvisthade sittdär barnet

- tidpunkt dådenvidutövadesocksådennakvarhållandet och rätt
dennavidhaskulleellerkvarhölls utövatsellerbortfördesbarnet

hadekvarhållandet ägtellerbortförandetintetidpunkt rumom
Överflyttninghos länsrätten.överflyttningAnsökan görs11 §. om

årförflutit minstgjordes haransökan ettdetfår bl.a. närvägras om
harbarnetkvarhållandet ochellerbortförandetolovligadetfrån

förriskallvarligfinnsmiljö, det atti sintillsigfunnit rätta ennya
hälsa ellersjälsligaellerkroppsligabarnetsskadaröverflyttningen

ellergodtagbar,situation intei ärförsätter barnetövrigti omsomen
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barnet självt sig överflyttningenmotsätter och barnet har nått en
sådan ålder och mognad dess vilja bör beaktasatt 12 §.

Europarådskonventionen i tillär, 1980 års Haagkon-motsats
vention, förstai hand konvention erkännande och verkställig-en om
het utländska vårdnadsavgöranden och förutsätter det finnsav att ett
vårdnadsavgörande kan grund för verkställighetutgöra i densom

där det har meddelats.stat Om det barnet fördes bortnär över en
inte fannsstatsgräns något avgörande vårdnaden, skall varjeom

avgörande innehåller förklaring barnetsenare harsom atten om
bortförts olagligt gälla och kunna verkställas här § 5. Verkställig-
het får dock det skullevägras uppenbart oförenligt medom vara
grunderna för rättsordningen här i fråga familj och barn,om om
avgörandet grund ändrade förhållanden uppenbarligen inteav
längre förenligtär med barnets bästa, barnet vid den tidpunkt dåom
förfarandet inleddes medborgare eller hade hemvist härvar utan att
ha någon motsvarande anknytning till ursprungslandet eller var
medborgare både i och här i landetursprungsstaten hadesamt
hemvist här, eller barnet enligt lagen i den där det medborgarestat är
eller har hemvist har själv bestämmarätt detatt skall bo 6 §.var

Utrikesdepartementet, centralmyndighetär i förhållande tillsom
de båda konventionerna, hanterar 20-40 ärenden år, cirka hälftenper
gäller barn olovligen förts till Sverige och kvarhålls härsom och den
andra hälften barn förts från Sverige.som

Regeringsrätten har i några avgöranden under år prövatsenare
frågan överflyttning enligt RÅ§ verkställighetslagen. lom 1991
ref. 42 uppkom fråga tillämpligheten denna bestämmelse,om närav

svensk kvinna, bosatt med sin australiske och derasen man gemen-
i Australien, till Sverige tillsammanssamme avreste medson sonen

och därefter stannade i Sverige. Regeringsrätten konstaterade denatt
nämnda bestämmelsen gäller endast i fråga sådana olovligaom
bortföranden eller kvarhållanden har skett efter det lagenattsom
började tillämpas i förhållande till den där barnet hade sittstat
hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet. Avresan
hade skett med medgivande. Det därför inte frågamannens var om
något olovligt bortförande. Däremot förelåg olovligt kvarhållande,

påbörjats innan lagen började tillämpas i förhållandesom till
Australien. Därmed uppkom frågan, lagen kunde tillämp-om anses
lig på sådant kvarhållande,ett visserligen pågick efter lagenssom
ikraftträdande börjat dessförinnan. Regeringsrätten ansågmen som
lagen inte tillämplig, i följd faderns ansökanvara Över-varav om
flyttning lämnades bifall.utan
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RÅ dendomochref. 991995tidavgörandentvåI senare -
behandlatRegeringsrättenhar7505-1995måli1996maj9 nr -

kvarhållandeeller ärbortförande att anse somfrågan när ettom
ansökangälldefallenBådamening.verkställighetslagensiolovligt

tillhänvisningmedtill USA,Sverigefrånbarnöverflyttning avom
sigrörde detfalletförstadetHaagkonvention. I1980 års ombl. a.

från USASverigetillförts mothade1992förstbarnett som
tillförtsvilja 1993modernsdärefterhadevilja. Barnet motfaderns
tillförasviljafaderns1994återigenförfadern, motUSA attav

barnet,vårdnadhadeFöräldrarnamodern.Sverige omgemensamav
Sverige.ivårdnadsavgörandeinterimistisktfannsdet ettmen

domstol i USA.vidanhängiggjordocksåVårdnadstvisten var
förordnandeamerikansktinterimistiskthade fåttModern omett

dottern.medUSAförbud lämnamedbarnet, attvården menav
vårdnadocksåföräldrarnahadefalletandradet omI gemensam

överenskommelsestadfästdomstol i USAfannsbarnet. Det aven
faktiskadendelaskulleföräldrarnamellan attparterna om

barnetsåår påfyllde 18hon sätt atttill dessdotternvårdnaden om
två-med ibörjatilloch fadernmodernhos attväxelvisskulle bo

överflyttningansökanföräldern. Närvarderaårsperioder hos om
Sverigebott iöverenskommelsenmedenlighetihade barnetgjordes

förfar i USAtill sinflyttaavtalsenligtskulleochi två årmodernhos
tvåårsperiod.en

innebördvilkendetkonstaterade ärRegeringsrätten att som
vidbetydelseavgörandeharhemvistbegreppettillmäts ensom

överflytt-bestämmelserverkställighetslagenstillämpningen omav
följandevidareförRegeringsrättenning. resonemang:

ihemvistbegreppetdefinitioningenfinnslagenI menav
till dehänvisas40och361988/89:8förarbetena prop. s.s.

medsambandigjordeshemvistbegreppetuttalanden somom
i kap.7år 1973hemvistbegreppet togsdefinitionatt aven

rättsför-internationellavissa5.1l904:26lagen§2 om
denEnligtförmynderskap.ochäktenskaprörandehållanden

ha sitti vissbosattdenskall statdefinitionen är ansessom
vistelsenstillmed hänsynbosättningendär,hemvist var-om

stadigva-måstei övrigtomständigheternaochaktighet anses
hem-tolkningenVidfi.781973:158rande se avs.prop.

särskiltemellertidbörverkställighetslagenivistbegreppet
lagstiftningen.traktatstyrdas.k.tillhör denlagenbeaktas att

särskilddärförbörhemvistbegrepplagenstolkningenVid av
syfte.terminologi ochHaagkonventionenstillhänsyn tas

hemvist,till begreppetmotsvarighetHaagkonventionens
kanAllmäntdefinierat.hellerinteresidence","habitual är
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det vidsägas prövningatt hemvistfrågan enligt konven-en av
tionen i första hand blir fråga helhetsbedömningom en av
sådana objektiva konstaterbara förhållanden vistelsessom en
längd, föreliggande sociala bindningar och andra förhållanden

stadigvarande anknytning till det ellerav mera andraena
landet. När det gäller litet barn får vårdnadshavarensett
hemvist och de familjemässiga och sociala förhållandena i
övrigt avgörande betydelse.

I det första målet uttalade Regeringsrätten vidare:

En särskild fråga det gäller mindrenär barns hemvist vadär
skall gälla barnetnär står under föräldrarnassom gemen-

vårdnad och flyttas från land tillsamma i stridett ett annat
med den vårdnadshavarens vilja. Det har i olikaena samman-
hang hävdats sådan ändringatt barnets vistelseförhål-en av
landen inte bör medföra barnet får hemvist.att ett Detnytt är
dock oklart vilken räckvidd denna princip har. Vad särskilt
beträffar verkställighetslagen och den bakomliggande Haag-
konventionen bör beaktas övergripande syfte,att ett såsom
redan nämnts, skyddaår barn deatt skadligaett effekter-mot

ryckas denatt invanda miljönna ochav lagensupp ur att
hemvistbegrepp liksom konventionens "habitual residence"-har till funktion bl.a. den formatt anknytning tillange ettav
land till skyddrätt enligt lagen konventionen.som ger resp.
Det inte förenligtär med detta syfte låta bortförandeatt ett

skett den vårdnadshavarensmot viljasom vidareena utan
medföra ändring Åbarnets hemvist. andra sidanen av synes
det inte heller förenligt med nämnda syfte betrakta devara att
omständigheter under vilka bortförande skettett ettsom

hinder etablerandepermanent mot ett hemvist.ett Harnyttav
barnet vistats i det landet under sådan längre tid ochnya
under sådana förhållanden barnet där fåttatt anknytningen avjust det slag de aktuella reglerna åsyftar, bör något hindersom
inte föreligga hemvistmot att haratt förvärvats.ett nyttanse
l sammanhanget bör särskilt uppmärksammas bestämmel-att

i 12 § verkställighetslagen liksom iserna 12 i konven-att.-tionen innebär överflyttningatt olovligen bortförtetten av-
barn kan vägras ansökannär överflyttningom, görs,en om
minst år har förflutit frånett bortförandet och barnet har
funnit sig till i sinrätta miljö.nya

Regeringsrätten konstaterar härefter eftersom fadern efteratt det
olovliga bortförandet barnet till Sverige 1992 inte ansökteav om
överflyttning, hade hemvist etableratsnytt i Sverige efter utgången

tolvmånadersfristen. Bortförandet tillav USA 1993 ansågs inte
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varför bort-hemvist,barnetsförändringytterligaremedförtha av
meningolovligt i denkundeinte1994till Sverigeförandet anses

överflyttningslagen.stycketandrai 11 §angessom
barnetRegeringsrättenkonstateradeavgörandet attandradetI

honochtvå åri drygt anpassatSverigei attsinhoshade vistats mor
överflyttningfråganbostadsortenförhållandena närväl tillsig om
Sverige. Denihemvisthadedärigenomhonochaktuellblev att

föranleddedomstol i USAstadfästshadeöverenskommelse avsom
barnetkvarhållandetinteDärigenombedömning.ingen avvarannan

överflyttnings-andra stycketi §1lmeningi denolovligt avsessom
lagen.

föranlettharRegeringsrättenavgöranden iBåda dessa senare
avgörandenrespekterarSverige intekritik från USA, attansersom

domstolar.amerikanskaav
tillförsolovligenbarnocksånaturligtvisförekommer attDet

Haagkonventionen,tillsiganslutitharintefrånSverige stat somen
tillSverigefrånförsförhållandet barndetoch att enäven motsatta

förs frånolovligengäller barndetNäricke-konventionsstat. som
nordisksvensk ellermodernfall därofta ärdethandlarSverige om

får känne-hemland. UDtidigaretill sittbarnetför bortfadernoch
icke-konventionsstater,gällerårärenden15-20dom sompercaom

inte harländermångariktning. Attvarjeimångaungefär lika
ochrättstraditionerolikaHaagkonvention, berorårstillträtt 1980

skillnader. Ikulturelladjupgående t.ex.rättsuppfattningar ävensamt
och detangelägenhetfamiljens ärhelabarnenländermuslimska är

komplikationytterligare är attföräldraauktoriteten. Enfadern ärsom
såledesochmedborgarskap ärdubblaofta hareller barnenbarnet

sådana situa-iVadförts.dettill vilketlandi detmedborgare som
ansökafårföräldernkvarvarande attdenkantioner är omgöras, att

förts.harbarnetvilketland tilldetdomstol ivårdnaden hosfå
förts tillolovligenbarnfalli dekomplexitetenbelysa ettFör att

Haagkonventionen,tillanslutit sigharintefrånSverige stat somen
intresse.fallinträffatnyligenkan ett vara av

med sinatagitharolovligensvensk kvinnagällerDet somen
intelandfrånSverigetillSverige,ibott ettaldrig harbarn, somsom

harFöräldrarnaHaagkonventionen.anslutit sig tillhar gemensam
ansöktdomstolsvenskvid över-harFadernvårdnad barnen. omom

föräldra-kap.i 21bestämmelsernastödmedbarnenflyttning avav
septemberden 25i domJönköping haribalken. Kammarrätten

Kammarrättenbegäran.avslagit faderns3496-1996,mål1996, nr
inteöverflyttningslagenanförtförstavslagsittskäl för atthar som
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tillämplig på denär grunden Singapore det land däratt barnen hade
sitt hemvist inte har anslutit sig till Haagkonventionen. Kammar-

har därefterrätten yrkandetprövat utifrån bestämmelserna i kap.21
och7 8 föräldrabalken. l dessa bestämmelser barnetsattanges

vårdnadshavare, barnet vistas hosnär kan ansöka över-annan, om
flyttning barnet. Detta gäller föräldrarnaäven harnärav gemensam
vårdnad och dem beaktansvärt skälutan egenmäktigt för borten av
eller håller kvar barnet. Länsrätten kan överflyttningvägra detom

hänsyn till barnets bästa påkallat fråganärav vårdnadenatt om
allmän domstol.prövas Kammarrätten har därvid konstateratav att

eftersom frågan vårdnad föremål förär prövning i allmän dom-om
stol skall verkställighet vägras.

Högsta domstolen fastslog i avgörande den 26ett 1997mars
NJA 1997 s.l96 moderns talan vårdnadatt skall upptagasom av
svensk domstol. Högsta domstolen har till utveckling sitt beslutav
anfört följande.

faktorEn i allmänhet betydelseär vid avgörandetsom av av
svensk domsrätt föreligger i vårdnadstvister barnetsom är

hemvist. Om bam vårdnadshavarensett vilja flyttasmot från
land till kanett detta inteett i och för sigannat, medföra att

barnet skall ha förvärvat hemvist. detNärett gällernyttanses
barn står under föräldrarnas vårdnad harsom gemensamma
Högsta domstolen uttalat hemvist,att ett generelltnytt sett,
inte etableras ändring förhållandena sker i strid medom en av
vårdnadshavarens vilja NJA 1995 241. Detta innebär atts
den under sådana omständigheter fört barn tillsom Sverigeett
inte vidare kan påräknautan svensk domstolatt härprövar en
väckt talan överförande vårdnaden barnet. fallFörom av om
då vårdnadsyrkande framställsett i äktenskapsmål finnsett
emellertid särskild lagreglering svensk domstolen som ger en
något vidsträckt behörighet. Sålunda i 3 kap.mera 6 §anges
i 1904 års lag frågor angående vårdnadenatt barn fårom

i äktenskapsmål.upptagas I nyligen meddelatett avgörande
NJA 1997 154 har Högsta domstolen uttalat detta lag-s. att

visserligen svensk domstol behörighetrum ger att pröva
vårdnadsfrågor uppkommer i äktenskapsmål detsom attmen
inte kan föreligga någon skyldighet för domstolenanses att
alltid yrkandenta sådana frågor till prövning.upp Huruvi-om
da yrkandena skall får beroprövas på omständigheterna i det
enskilda fallet. Vid bedömningen domstol i äkten-av om
skapsmål skall vårdnadsyrkandeta ett till prövning harupp
det särskild viktansetts barnet vistas i Sverigevara av om
eller i utlandet. I det aktuella fallet föreliggernu- - - enspeciell omständighet så tillvida EA egenmäktigt förtsom



samhälle 247-familjBarn1997:116SOU -

tillbör fådettauppkommerfråganochSverige,tillbarnen om
skallSverigeivistasbarnendomstol,svenskföljd atttrotsatt

handlandehennesellervårdnadyrkandeavvisa hennes omom
bedömning-materiellavid denbetydelsetillmätasskallenbart
tilltillträde Europa-sittGenomvårdnadsfrågan.aven -- - åtagitSverigeharHaagkonventionenochrådskonventionen

konventionsstater,övrigaförhållande tilliförpliktelsersig
överensstämmelseilag harårsi 1989bestämmelsernaoch

förhållande till dessaigällatill stater.härmed begränsats att
EuroparådskonventionensigiinteSingapore är part vare

förordnadesådantNågotHaagkonventionen.eller avsessom
beträffandemeddelatsintelag harnämndastyckettredjei §1
tillämpligadärför intei lagenBestämmelserna ärSingapore.
bortföran-motverkaSträvandenafallet.aktuelladet atti nu - i desslagi 1904 års6 §kap.lett till 3inteharbarnden attav

i övrigtharhellerändrats. Intehar1973frånlydelse nya
idomsrättensvenskadenbegränsatinförtslagregler som

föreskrivsvarilag1989 årsdock i attjfr 22 §vårdnadsfrågor
Haagkonven-fall dåiomständigheter,vissaunderdomstol

vård-ibeslutsittuppskjutaskalltillämplig,tionen är en
kan denanfördadet omstän-tillMed hänsynnadsfråga.

tillsig barnentagit medviljaJA:sEAdigheten motatt
avvisagrund förtillräcklig attSverige inte utgöraanses

vårdnadsfråganitalanhennes .

påpeka Högstavärdekan det attattsammanhanget ävenI avvara
utländskaslagit fast6291974avgörandet NJA attdomstolen i s.

lagsvenskdet iendasti Sverigegäller närvårdnadsavgöranden
mycketemellertidlagstödSådanterkännade. ärstöd förfinns ett

i detvårdnadsavgörandenutländskamed följdendag,ibegränsat att
erkännandelagstöd förlandet.i Därgäller härfall inteflertaletstora

konventionsförpliktelser.Sverigessiggrundar detfinns
medkontakterinternationellaandra statersamband medI som

frånförsökerHaagkonventiontill 1980 årsanslutit siginte har man
ochHaagkonventioneninformeraochupplysasidasvensk omom

årför någrabl.a.Sverige harkonventionen.med denpositivadet
finnsintresseefterhörtochtillförslag Iranöverlämnatsedan ett om

fråganHaagkonventionen. Denliknandeavtalbilateraltingå ettatt
andrafinnaockså sättförsökeravslutad. Sverige attinte attännuär

kon-möjliggöravtalträffabl.a.komma attöverens, somgenom
upprättandeavtalföräldrar.och Ettbarnmellantakten av enom

spörsmålcivilrättsligaförkommissionkonsultativsvensk-tunisisk
uttryckligen tillanknyterAvtaletTunisien 1995.träffats medhar

infördi artikel 9.3ordalydelsenoch ärBarnkonventionenartikel i11
för respektbl.a."verkaha i uppdragskallKommissioneni avtalet. att
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för den tillkommerrätt det barn skilt från densom ärsom ena av
eller båda föräldrarna regelbundetatt upprätthålla personligtett
förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, dåutom
detta strider barnets bästa" och i dettamot syfte underlätta um-

förgängesrätten den förälder inte har vårdnaden barnet. Ettsom om
liknande avtal finns mellan Sverige och Egypten. Dessa avtal har
möjliggjort kontakt mellan kvarvarande förälder och barn. Det kan
nämnas Norge har liknandeatt Ävenavtalett med Tunisien.
Frankrike och Belgien har träffat bilaterala avtal med Tunisien, dock
inte med exakt innebörd det svensk/tunisiska.samma som

finnsDet bestämmelseäven i brottsbalken, kap.7 4en om
egenmäktighet med barn.

Den obehörigen skiljer barn under femtonettsom år från någon
har vårdnaden barnet döms forsom egenmäktighet med barnom till

böter eller fängelse i högst år, gärningen inteett brottutgörom mot
frihet. Detsamma gäller, den med någonom gemensamtsom annan
har vårdnaden barn under femtonett år beaktansvärtom utan skäl
egenmäktigt bortför barnet eller den skall ha vårdnadenom som
obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv sigtar rätt.
Är brottet skall gärningsmannengrovt, dömas till fängelse lägst sex
månader och högst fyra år.

10.3 Våra överväganden

Genom artikel i Barnkonventionen har Sverige iklätt sig ett
aktivt verka föratt bekämpaansvar olovligaatt bortföranden och

kvarhållanden barn i utlandet. Ordet utlandet skallav naturligtvis
tolkas i förhållande till barnet skulle ha sitt normalavar annars

Ävenhemvist. Sverige kan utlandet för barn olovligenvara som
förts hit eller kvarhålls här. Konventionstexten innebär därmed en
skyldighet för Sverige verka föratt återförande barnett av som
olovligen bortförs till eller kvarhålls i Sverige. Punkt 2 artikelnav
uttalar för dettaatt staterna ändamål skall främja ingåendet av
bilaterala eller multilaterala överenskommelse eller anslutning till
befintliga överenskommelser. Denna ordalydelse innebär emellertid
inte den materiella bestämmelsenatt i punkt inte1 gäller i avsaknad

sådana överenskommelser.av

Uppgifterna inhämtade vid samtal med ansvariga tjänstemän inom UD
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området,konventionernaviktigastedetillträttSverige harAtt
verkar i konven-Sverigeviktigtocksåbetydelsefullt. Det attärär

säkerställaHaagkonventionengällerdet attsyfte, dvs.tionemas när
förtsharvilken detfråntill denåterförande barnetsnabbt statett av
ochsamarbetskonventionHaagkonventionårs ärbort. 1980 en

konventionenförUtgångspunkten ärrespekt.ömsesidigpåbygger
syftetochför barnet ärskadligt attbortförandeolovligt är geatt ett

effekternaskadligadeinternationell nivåskydd motbarnen avett
säkerställaochbortförande ettellerkvarhållande attolovligtett

därförförutsättning staterna,viktig är attåterförande. Ensnabbt
umgängesfrågorochvårdnads-iavgörandenvarandrasrespekterar

snabbahittarviktigtdetVidarevillkor. staternalika är att
riktningama.bådaåterförande iföraktivt arbetarochförfaranden ett

skallbarnåterlämnandeforförutsättning ettatt ettEn avannan
bortförtsdit barneti denmyndigheternafråga, statikomma är att

varandra.medsamarbetarhemviststatbarnetsioch myndigheterna
skeröverflyttningtillmåstebästa, attbarnets staternaFör ense

utgickutarbetandekonventionensVidformer.under mantrygga
ickedenbortföras/kvarhållasskulleregelmässigtifrån barnet avatt

sigemellertid visatdetharpraktikenföräldern. lvårdnadshavande
primärabarnetsutsträckningmycket ärstället idet i storatt

bortförandeolovligtskyldig tillsigvårdnadshavare ettgör avsom
barnet.

icke-gäller dedetutvecklatshar närrättspraxisDen som
tydligtvisarredogjorts för,harfallen ochkonventionsreglerade som

lagstiftningen. Dettasvenskai denvissa bristerpå varaanser
anda.Barnkonventionensioch inteoroväckande

icke-konventions-konventionsärendensåvälgällerdetNär som
inteviktsynnerligdet attärenden är processernaatt avmenar

finnsverkställighetslagendet iEftersompå tiden.dratillåts enut
finnsdet"omkanöverflyttning vägrasbestämmelse enattom

ellerkroppsligabarnetsskadaröverflyttningenförriskallvarlig att
intesituationi ärbarnetförsätteri övrigthälsa ellersjälsliga somen

överflyttningtillföljdfåutdragenkan attgodtagbar", processen
godtagbartdet inteVi äranledning härav.medjust attvägras menar
förhalaexempelvis sökaförälderbortförande att engenomom en

befinnersmåningomsåbarnetåstadkommerdärigenom attprocess

Haagkon-inomSpecialkommissionens° viddiskussionfrånUppgiften hämtat
Maarit Jäntärä-199717-21denprivaträttinternationellför möteferensen mars

Ju/L2Jareborg
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sig i sådan situation överflyttning måste kanatt Det ivägras.en
sammanhanget också förtjänas påpekas barnets bästa tillgodo-att att

bäst Haagkonventionen efterlevs.attses genom
Sverige bör vidare ratificera 1996 års Haagkonvention,snarast

eftersom det global konventionär saknar motsvarighet ochen som
skulle kunna fylla besvärlig lucka i de gällande reglering-utsom en

För Sveriges anslutning talar särskilt konventionen inne-arna. att
håller regler myndigheters behörighet och erkännande och verk-om
ställighet utländska vårdnadsavgöranden. förstaDet gångenärav
sådana regler har införts i global konvention.en

SverigeAtt arbetar aktivt för påverka andra ocksåatt stater att
ansluta sig till Haagkonventionen eller träffa bilateralaatt överens-
kommelser, mycket positivt och heltär i enlighet med Barnkon-
ventionens syfte. Eftersom alla i världen, med två undantag,stater
har anslutit sig till Barnkonventionen, kan det värdefullt attvara
också föra fram denna konvention för ingåett argument attsom
sådana överenskommelser.

Som anförts erkänner Sverige inte utländska vårdnadsav-ovan,
göranden i begränsadän utsträckning, egentligenannat ytterst endast
i förhållande till de har tillträtt Europarådskonventionen,stater som
de nordiska och Schweiz. förhållandeDettastaterna sammantaget
med den tolkningen svensk domsrätt i vårdnadsmål kommitav som
till uttryck det avgörande Högsta domstolen refere-genom av som

naturligtvis till olovligtrats bortförande/kvar-uppmuntrarovan,
hållande barn här i landet, eftersom den förälder denav motsom
andre förälderns vilja för med sig barn till Sverige därigenomett
skaffar sig fördelar i vårdnadstvisten. Detta inte tillfredsställandeär
och det kan diskuteras det kan i enlighetsägas med deom vara
åtaganden Sverige har gjort enligt Barnkonventionen. Det grundläg-
gande kommer tillsynsättet uttryck i såväl Barnkonventionensom

i Haagkonventionen olovligt bortförandeär barn skallattsom av
bekämpas och barn så möjligt skall återförasatt till sinsnart som
hemmiljö. För Sverige skall kunna leva tillatt sinasägas upp
åtaganden enligt Barnkonventionen det viktigt ocksåär att staten
visar respekt för andra avgöranden i vårdnads- ochstaters umgäng-
esfrågor. Som Högsta domstolen påpekade i NJA 1997 196 hars.
bestämmelserna i 1904 års lag inte ändrats efter Sverige tillträttatt
Haagkonventionen, Europarådskonventionen eller Barnkonventio-

Vi vill peka bestämmelsenäven i 22 § verkställighetslagen,nen.
det föreligger hinder föratt domstol beslutasom anger att om
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ansökanföreliggerdetenligt LVU,vårdnad eller vård omenom
lag.överflyttning enligt §ll samma

regelsystemetnödvändigt meddetVi översynäratt avenanser
skallintentionerBarnkonventionensförområdedettainom att

konventionen, berormed ibestämmelsen finnsefterlevas. Att
denbarnets intresseidet inte kannaturligtvis på attatt varaanses
tilloch berövar barnetsjälvständigsig rättenföräldern rätttarene

föräldern.andreden
stimuleramedel forverksammaangelägetvidare ettDet attär att

barneteller kvarhållnadet bortfördaåterlämnandefrivilligt av
för internationellHaagkonferenseninomVidutvecklas. möteett

bortförandedenaktualiserades fråganprivaträtt i i år attommars
hemviststattill barnetsfå tillbakaskulle kunnaföräldern resan

Zeelandredan i Australien och Nyafinnsbetald. sådantEtt system
och kostnads-mycket positivadetoch erfarenheterna är t.0.m.av

särskilda fond-f.n. tillsättabesparande. FinlandI överväger attman
Skotland ochharuppgift frånför ändamålet. Enligt UDmedel även

bekostarallmänna medeldärSchweiz liknande system, man av
Haagkonventionartikel 26 i 1980 årsfor återförande. I reg-resan

får krävakostnader. Däri bl.a.fråganleras att statenangesom
ieller uppkommautgifter uppkommerbetalning for väntassom

denVidareåterlämnandet barnet.samband med själva attangesav
beslut rörandeåterlämnande ellermyndighet beslutar rättenomsom

kvarhållithar fört bort ellerfår ålägga dentill umgänge person som
foruppkommitnödvändiga utgifter harbarnet betalaatt som

kostnader för barnetsbl.a. resekostnader ochsökanden, inbegripet
föruppställer inget hinderåterlämnande. Konventionen staten att

ingenbarnet. Idag finnsmed kostnader för återförandebistå av
tillmedelerhålla bidrag allmännamöjlighet i Sverigeatt rese-av

återlämnande. Viför barnetskostnader eller andra kostnader anser
erhållamöjlighetangeläget detdärför det övervägs attär attatt en

underlätta återförandetmedel förekonomiskt bidrag allmänna attur
från vilken barnettillsåväl till Sverigebarn stat,som annanav

bortförts eller kvarhållits.olovligen har
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10.4 Adoption

Artikel 2

Konventionsstater erkänner och /eller tillåter adoption skallsom
säkerställa barnets bästa främst beaktas och skallatt

säkerställaa adoption barn godkänns endastatt ettav av
behöriga myndigheter, enlighet medi tillämplig lag ochsom
tillämpliga förfaranden och på grundval all relevant och till-av

förlitlig information beslutar adoptionen kan tillåtas medatt
hänsyn till barnets ställning förhållande till föräldrar,i släkting-

och vårdnadshavare och så krävs, deatt,ar om personer som
berörs har fulla samtycke till adoptionengivit sitt på grundval av
sådan rådgivning kan behövas;som
b erkänna internationell adoption kanatt övervägas som en
alternativ form omvårdnad barnet, barnet kaninteav om om
placeras fosterfamilj elleri adoptivfamilj eller kaninte tasen om
hand på lämpligt hemland;i sittsätt

säkerställac det barn berörs internationell adoptionatt som av
åtnjuter ochgarantier dem gäller vidmotsvararnormer som som
nationell adoption;
d vidta alla lämpliga åtgärder för vid internationell adoptionatt
säkerställa placeringen leder till otillbörliginte ekonomiskatt

för devinst medverkar denna;ipersoner som
främja, däre så lämpligt, målen denna artikelär i attgenom

bilateralaingå eller multilaterala eller överens-arrangemang
kommelser och dennainom efter säkerställasträva att attram
placeringen barnet land skeri behörigaett annatav genom
myndigheter.

10.4.1 Artikelns innebörd

artikelnsI inledning framhålls barnets bästa skall styrandeatt vara
för alla överväganden adoption. Konventionsstatenrör skallsom
säkerställa adoption endast får ske efter beslutatt behörigav
myndighet och efter samtycke berörda föräldrar, anhöriga ellerav
deras ställföreträdare. Härigenom beslutgaranteras att ett om
adoption fattas utifrån tillförlitliga uppgifter och dessutom enligt de
regler gäller i landet.som



-familj samhälle 253Barn1997:116SOU -

adoptioner vidinternationellaställasskallreglerSamma som
alla lämpligaskall vidtaKonventionsstatenadoption.inhemsk

vinning för någonobehörigförhindrai syfteåtgärder att som
adoption skall,internationelladoption. Enmedverkar vid omen

kunnavård i hemlandet,tillfredsställandekan fåbarnet inte en
omvårdnad.alternativ formövervägas avsom en

iplacering barnefterskallkonventionsstat ettsträvaEn att av
organisation.ellermyndighetbehörigskerlandannat genom

Även här frågadel adoptioner. Dettill vissartikel berör är20 om
behovibarnskyldighetursprungslandets ärgentemot ett avsom
olika skälsida barnetfrånbiståndsärskilt skydd och statens avom

tid. Deteller kortareför längrehemmetfrån dethar skilts enegna
hemförhållandendå barnetssituationer ärfrågandåkan vara om

i sinkan kvarstannabästa inteför sittbarnet,sådana egetatt
tillalternativ.artikelnifamiljemiljö. Adoption nämns ettsom

artikelredogörelseförsituationlösning i sådan närmare avenen
avsnitt 13.2.l.hänvisas till20

konventionerinternationellaAndra

internationellavidoch samarbeteskydd barnKonventionen avom
privaträttinternationellförKonferensenadoptioner antogssom

principenBarnkonventionen,liksombygger,i år 1993Haag om
möjligheternakonvention skallEnligt dennabarnets bästa. att om-

alternativet medförelandetdetbarnet inomhänderta prövasegna
internationell adoption.

ochmellanskall delasför adoptionerAnsvaret ursprungs-
sigförsäkraskyldighetUrsprungslandet harmottagarlandet. att om
barnet.gälleruppfyllda detadoptionförförutsättningarna näräratt

samtyckenerforderligaförvidareUrsprungslandet har ansvaret att
Mottagarlandetmyndigheter.ochberörda ansvararpersoneravges

de fåttlämpliga ochadoptivföräldrarnapresumtivaför de är attatt
tillåts kommaför barnetocksåMottagarlandetrådgivning. attsvarar

i landet.och permanentstanna
med samarbetekonventionenmedTanken är ett systematt

deinföras mellanadoptioner skallinternationellakring stater som
med bam.förhindra handelskalltill konventionen.ansluter sig Detta

adoptionerdeocksåKonventionen skall garantera att genom-som
konventions-bestämmelser erkänns i allakonventionensförs enligt
konventionenutarbetandetvidländer. preambelnI att avanges
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hänsyn har tagits till de principer finns i intematio-upptagnasom
nella instrument, i synnerhet Barnkonventionen.

Mellan de nordiska länderna gäller 1931 års konvention om
internationellt privaträttsliga bestämmelser äktenskap, adoptionom
och förmynderskap. Genom vad i artikel 39 i Haagkonven-sägssom
tionen inverkar inte konventionen den nordiska konventionen.

10.4.2 Svenska förhållanden

Lagstiftning

Haagkonventionen har inkorporerats i svensk lagenrätt genom
1997:191 med anledning Sveriges tillträde till Haagkonventio-av

skydd barn och samarbete vid internationella adoptioner.nen om av
Härigenom kommer svensk innehållarätt olika regelsystematt tre
rörande internationella adoptioner; den svenska ickeautonoma
konventionsbundna adoptionsregleringen 4 kap. föräldrabalken,
socialtjänstlagen m.fl. författningar, Haagkonventionsregleringen
och den internordiska regleringen. I proposition l996/97:9l om
internationella adoptionsfrågor anförs det icke kon-att autonoma
ventionsbundna regelsystemet, så långt möjligt bör likt kon-vara
ventionsregleringen för underlätta rättstillämpningen.att

Regleringen i Haagkonventionen får i Sverige sin be-största
tydelse för adoptioner där barnet kommer från land detett ävensom
har ratificerat Haagkonventionen, dvs. där Sverige uppträder som
mottagarland. förhållandeI till övriga länder, förutom de nordiska
länderna, gäller det icke konventionsbundnaautonoma regelsys-

När det gäller den svenskatemet. lagstiftningens förenlighet med
Barnkonventionen behandlades detta Adoptionslagstiftnings-av
utredningen. Utredningen i sitt betänkande FN-kom-attangav
mitténs granskning Sveriges första den svenskarapportav om
efterlevnaden Barnkonventionen visar den svenska lagstift-attav
ningen och de principer gäller vid tillämpningen svenskasom av
lagar återspeglar konventionens bestämmelser väl. Kommittén på-
talade dock Sverige saknar särskiltatt förett systematisksystem
uppföljning hur det faktiskt går för adopterade barn från utlandetav
i svenska familjer. Kommittén rekommenderade åtgärder bordeatt
vidtas för övervaka situationennärmare föratt dessa barn.

2 SOU 1994:137
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socialnämndensanförde vidare i sitt betänkandeUtredningen att
innefattarenligtför barn och ungdom 12 § SoL ävenansvar

förelåg skäl inrättaUtredningen ansåg det inteadoptivbam. att ettatt
uppföljning de adopterade barnens situation dåsärskilt för avorgan

föreslog utredningenkommunen.detta ligger hos Däremot ettansvar
skulle lyfta fram och förtydliga dettatillägg till En12 § ansvar.som

också införassådant innehåll kommerbestämmelse med attett
1998.2från den januari1

förhållandenFaktiska

fram rådgivnings- och utbildnings-1960-talet har det vuxitSedan
förför adoptivföräldrar. har nämnd inter-verksamhet Här Statens

adoptionsfrågor central roll huvud- ochnationella NIA en som
det gäller förmedla information i adoptions-expertmyndighet när att

Andra socialtjänstenfrågor till berörda viktiga instanser ärgrupper.
olika tillhandahåller psyko-och bamhälsovården samt organ som

barnpsykiatrisk verksamhet. auktoriserade adop-loghjälp och De
anordnar för ochtionsorganisationema studiecirklar blivande ny-

blivna adoptivföräldrar, regelbundna kring adoptionsfrågormöten
och rådgivning m.m.

finns behov särskilt stöd och för adoptera-Det också hjälpett av
barn, vilket bekräftats olika forskningsrapporter.de Huvud-genom

från inhemskaintrycket såväl utländska studier emellertidär attsom
väl.adoptivbarn sig äldreBarn de adopterasär näranpassar som
sig förvånansvärtbör, de snabbt,även om anpassar ses som en grupp

där det föreligger risk för svårigheter olika slag. stödsDettastörre av
Östergötlandstudie utlandsfödda barn i Skåne och84av en av som

år. fannsvid studietillfállet i åldern Bland dessa barn11-18var en
visade svåra relationsmässiga och sociala problem igrupp som

tonåren. ålder adoptionen och traumatiska upplevelserBarnets vid
före denna hade betydelse för och riskenarten symtom attav

störningar. ensamstående adoptivföräldrarutveckla Enligt studien är
behöver stöd och hjälp under barnens tonår.extragrupp somen

2 1996/97 124, bet. 1996/97:SoUl8, 1996/97:264.Prop. rskr.
n Cederblad M, 1987
23Cederblad M Utlandsfödda adoptivbarn anpassningsproblem i tonåren.-
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Våra10.43 överväganden

svenska regelsystemet för utländskaDet adoptioner och de svenska
förhållandena i övrigt innebär enligt vår mening det finns godaatt
förutsättningar för de adopterade barnen får under lugnaväxaatt upp
och förhållanden.trygga

svenska adoptionslagstiftningenDen har inkorporeringengenom
Haagkonventionen och den den svenska adoptions-översynav av

lagstiftningen därvid fåttgjorts utformning väl över-som en som
med Barnkonventionens bestämmelser och anda. Detensstämmer

förtydligande har gjorts i socialtjänstlagen beträffande social-som
nämndens för de adopterade barnen kommer enligt våransvar
mening derasstärka ställning. därvid särskildDet viktäratt attav
situationen för de riskgrupper kan identifieras bland desom
utländska adoptivbarnen uppmärksammas.

10. 5 Barnomsorg

Artikel 18

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa barn till förvärvsarbetande föräldrar haratt rätt att
åtnjuta den barnomsorg de berättigade till.ärsom

Artikelns innebörd10.5.1

detI ursprungliga polska förslaget till fanns inget stadgandetext
barnomsorg. framDet i arbetsgruppens diskussionerväxteom om

vilket respektive föräldrarna har barnet. Istaten gentemotansvar
artikel formuleras18 ansvarsförhållandena mellan familjen och

i punkter.två det förstaFör slår artikeln fast barn harstaten rättatt
till båda föräldrarna och det föräldrarna haräratt gemensamtsom
huvudansvaret för barnets utveckling artikel 18.1. det andraFör
stadgas har skyldighet bistånd till föräldrarna dåatt staten atten ge
de fullgör sitt för barnets uppfostran artikel 18.2. artikelnsIansvar
tredje punkt heter det sedan "staten skall säkerställa barn tillatt att
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åtnjuta den barnomsorgföräldrar harförvärvsarbetande rätt att som
biståförEtttill" artikel 18.3.berättigade sätt attstatende är

tillhandahållasåledesföräldrauppgifti derasföräldrarna är att
föräldar.förvärvsarbetandetillför barnbarnomsorg

omfattandehurdelade meningararbetsgruppenfanns iDet om
in-skulle Entillhandahålla barnomsorgatt vara.statens ansvar

medskullehuvudstadgandetvändning över tagetmot att varvara
uppfyllaomöjligtskulleutvecklingsländerför mångadet attatt vara

viktigthävdade detresursbrist. Andra attgrundpå att varav
skulleinteresursbristländervissamedstadgandet fanns även avom

småningomomedelbart. Såartikelndenförverkliga justkunna
säkerställaskallformuleringenmed attnåddes konsensus att staten

berättigade till".debarnomsorg"denåtnjuta ärharbarn rätt att som
inom barnomsorgen.kvalitetendiskuterade ocksåArbetsgruppen
ladeformuleringartikel 3fanns i 18 ett tungtLänge ansvarsomen

behörigauppfyller "avbarnomsorgensäkerställapå attattstaten
säkerhet, hälsa,gällervadsärskiltfastställdamyndigheter normer,

ströks medformuleringenlämplighet".och Menpersonalens antal
gälla barnom-enbart kankvalitetskrav intesådanamotiveringen att

för vårdoch inrättningarinstitutionerallautan ansvararsomsorgen
formuleringdennaDärför placeradesbarn.eller skydd som enav

artikelbestämmelse i 3 3.övergripande
behovbarnsartikel har småtolkning 18 3FN-kommitténsI av

samtidigtkommittén betonarkraftigt betonats. Menbarnomsorgav
börAntingenhemma.bör lämnasheller skolbarninteatt ensamma

möjlighetde harförändras såföräldrararbetsvillkoren för att taatt
byggasskolbarnsomsorgeller också börsina barnhand ut,om

kom-uttryckertill IslandkommentarernaFN-kommitttén. Imenar
Committeearbetsdagar: "Thealltför långaför föräldrarsmittén oro

his/herchild spend timeof thethat the best interest tonotes
ofworking hoursthe longbe infringed byenvironmentfamily may

been takenhavesuffrcientand that preventnot toparents measures
workingduring theiralone homefrom beingchildren parentsat

hours.

översikti Sverige10.5.2 Bamomsorgen en-

sedan den januari 1995 kommunernassocialtjänstlagen 1I anges
skyldigaTidigare kommunernaför barnomsorgen. attvaransvar

utbyggnad erbjuda barnomsorg. Bestäm-planmässigengenom
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melsen i socialtjänstlagen innebär kommunerna skyldigaatt är att
faktiskt tillhandahålla plats inom barnomsorgen till alla barn mellan
l och år12 föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller till barnvars

har behov barnomsorg, den så kalladeett eget barnomsorgs-som av
garantin 14 Plats§. skall erbjudas oskäligt dröjsmål och såutana

barnets hem eller skolanära möjligt 14 b och §§.som c
Kraven kommunerna skall främst bakgrund 1985motses av

års riksdagsbeslut Förskola för alla barn innebar alla barnattsom
skulle ha från och medrätt och halvtatt års ålder framett tillett
skolstarten delta i organiserad förskoleverksamhet. Förskolanen
skulle, enligt 1985 års principbeslut, fullt utbyggd 1991. Menvara

omfattande utbyggnad dettrots emellertid fortfarande bristen var
platser under de första åren l990-talet.av

Asylsökande barn och barn skäl söker uppehålls-annatsom av
tillstånd i Sverige omfattas inte barnomsorgsgarantin. Kommu-av

har inte skyldighet ordna förskoleverksamhet ochatt skol-nerna
barnsomsorg för barn inte bosatta i Sverigeär och asylsökandesom

inte bosatta här i landet. Det bör dock observerasanses som att
asylsökande barn kan ha till barnomsorg, förutsatträtt de barnäratt

behöver särskilt stöd.som
Socialtjänstlagen reglerar vidare i vilka former kommunensom

Ävenskall bedriva barnomsorg. kvalitetskrav preciseras i lagen.
Verksamheten skall frånutgå varje barns behov och det skall finnas
personal med sådan utbildning eller erfarenhet barnets behovatt av

och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.omsorg Barn-
skall ha lämplig sammansättning och storlekgrupperna ochen

lokalerna skall ändamålsenliga. Vidare betonas barnom-vara att
har särskilt för barnett med behov särskilt stöd.sorgen ansvar av

Barnomsorgen skall, liksom all verksamhet inom social-annan
tjänsten, de värderingar formuleras i social-genomsyras av som
tjänstlagens portalparagraf. Barnomsorgen skall främja demokrati,
jämlikhet och aktivt verka för grundläggasamt dessaattansvar
värderingar hos barnen. Därutöver har regeringen fastställt över-
gripande mål skall styrande för barnomsorgens utform-som vara
ning, organisation och innehåll. Dessa mål innehåller bl.a. att
barnomsorgen pedagogisk gruppverksamhet skall barngenom ge
stöd och stimulans för deras emotionella, sociala och intellektuella
utveckling och bidra till goda uppväxtvillkor, barn med behov av
särskilt stöd skall i sin utveckling den derasges omsorg som
speciella behov kräver, barnomsorgen skall underlätta för föräldrar

förena förvärvsarbete ochatt studier med vård och för barnansvar
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med föräldrarnasamarbeteiutformasskallverksamhetensamt att
och inflytande.medansvardelaktighet,öka derasdärigenomför att

funktion.dubbelhafttraditionSverige hariBamomsorgen enav
föräldra-förenaföräldrarnaförmöjligtdetskall dels attDen göra

stimuleraochdels stödjastudier,ellerförvärvsarbetemedskap
helaUnderuppväxtvillkor.till godabidraochutvecklingbarns

vilkendiskussionpågåttdethistoria harbarnomsorgens omen
ellerför barnentillbarnomsorgenviktigast, ärfunktion är omsom

föräldrarna.
j funktionerolikabarnomsorgenssida harstatsmakternasFrån

tillmättsharaspekterallarangordnatsinteoch mål utan samma
verksamhetenpåverkatdelmålende olikaharvärde. Däremot

föräldra-kombineramöjligheterföräldrarMåletolika attsätt. att ge
vid valetstyrandeexempel varittillharstudierellermed arbeteskap

andraflestaskillnad från dehar tillSverigebarnomsorgsform.av
sådantbarnomsorgenutformavaltNorden ettutanförländer att
heltid.arbetaföräldrarnaför bådamöjligtskall attdetsätt att vara

därför denunder hela åretochhela dagarna ärDaghem öppnaärsom
Innehållet iSverige.vanligast ibarnomsorg ärform somav

förmåletpedagogiskadetdäremotharverksamheten styrts av
redo-tydligtBarnomsorgspedagogiken vilar påbarnomsorgen. en

användsmetodergrund och deutvecklingspsykologiskvisad som
möjligabästaskall fåbarnenutgångspunkt frånmedhar valts att
präglasPedagogikenutvecklingsnivå.sintillmed hänsynstimulans

stöd.individuellt utformatbehovuppväxande barnetsdet ettavav
aktiviter.skapandeochlekfrämstskerförskolanInlärning i genom

skolbarns-förskola ochmedkommunala barnomsorgenDen
dessoch sedan1970-taletunderallvarbörjade byggas utomsorg

familjehem ökatochfritidshemdaghem,inskrivna iantalet barnhar
mellan åren 1970000till 690från 61 000600 000, övermed över

nåttbarnomsorgenland hareuropeiskti någotoch 1995. Inte annat
länderde fåocksåSverigeSverige.itäckning är ettsådan avsomen

erbjuda barnomsorg ärskyldighetkommunernasvärlden där atti
reglerad i lag.

inteoch harsnabbtmycket avstannat.gått ännuUtbyggnaden har
mycketmedförtbarnkullar har stortlagstiftning och ettNy stora

barn-omfattaråren. Sammantagetde tvåplatserantal senastenya
delochförskolebarnenmajoritet stori dag stor enavenomsorgen

miljonhalv1995slutetI överskolbarnen.de envaravyngreav
innebärDetbarnomsorg.form attinskrivna i någonförskolebarn av

åroch 6mellan 1samtliga barn%fjärdedelar 72 varnärmare tre av
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inskrivna. Det ökning medär ungefär 10 % sedan 1991. Vårenen
kunde1996 90närmare % kommunerna tillhandahålla plats iav

daghem eller familjedaghem till förskolebarn inom till fyratre
månader efter det föräldrarna anmält behov.att 95 % kommuner-av

kunde motsvarande erbjuda skolbarnsätt plats i fritidshemna
eller familjedaghem.

Barnomsorgen både volym- och kostnadsmässigtär den största
de kommunala verksamheterna inom socialtjänsten och också denav

verksamhet har berörts kommunernas budgetned-mestsom av
skämingar. Socialstyrelsen konstaterade 1993 kommunernasatt
nedskärningar relativt inom verksamheterstörre rördesettvar som
barn och inom övriga områden.än De nedskärningarnastörstaunga
hade gjorts bamomsorgen."inom Hur utvecklingen har varit sedan
1993 svår bedömaär grund de förändringaratt inomstoraav
kommunal verksamhet generellt. Enligt kommunernas budgetplaner
för framgår1997 dock förskolan den verksamhetatt är desom

neddragningarna planeras.största Detta skall dock i relation tillses
antalet barn minskar. Mellanatt åren 1996 och 1998 räknar man

med 100 000 färre barn har behovatt förskola.av
"lyftaAtt ut" sexåringama från daghemmen till organiserad

sexårsverksamhet har varit viktig effektiviseringsåtgärd ien
kommunerna, liksom integrera fritidshemmen i skolan.att Andra
vanliga begränsa kostnadernasätt har varitatt öka antalet barn iatt

minska antalet anställdaatt och höja avgifterna.grupperna, att I
början 1980-talet det ovanligt med fler barn15 iänav var en
daghemsgrupp. 1993 hade tredje daghemsavdelning barn18 ellervar
fler. Samtidigt bamgruppema blivit har antalet anställdastörresom
vid daghemmen minskat.

tillFram 1992 hade kommunerna genomförtmerparten av
nedskärningar kostnaderna inom barnomsorgen allvarligaav utan
kvalitetsförsämringar. Denna bedömning gjordes Socialstyrelsenav
1993, det konstaterades samtidigt det fanns "växandeattmen ett
antal kommuner med brister i flera viktiga kvalitetskriterier". deI
kommuner där budgetnedskämingar och förändringar varit genom-
tänkta och väl förberedda hade verksamheten inte förutsatts
allvarliga försämringar. Men i delar storstäder och vissa förorts-av
kommuner hade förändringarna varit så omfattande och snabba att

24Socialstyrelsen 1994:4
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verksamhetupprätthållainte gåttSocialstyrelsen,enligtdet, att en
barnomsorgen.förfinnsmed de målöverensstämmer somsom

ochunder 1994 1995.fortsattharKostnadsminskningama
haroch barngruppemaytterligareminskatsPersonaltätheten har

Socialstyrelsensfritidshemmen.framför allt iblivit större,ännu
visarbamomsorgslagstiftningen våren 1996denuppföljning nyaav

samtliga barnom-har ökat igruppstorlekamagenomsnittligadeatt
verksamheten haranpassade tillintesorgsforrner. Lokaler ärsom

Öppna omfatt-minskat iförskolor harproblem.alltblivit störreett
avgifterna höjtsSamtidigt haröppethållande.har kortarening och

platstillgång tillreglerna förskärpthar näroch många kommuner
Socialstyrelsensföräldralediga.ellerarbetslösaFöräldrarna är upp-

finnsskall detTilläggasgenerell bild. storaföljningar attger en
olika försko-mellanmellan olika kommunersåvälvariationer som

ändradeeffektiviseringskraven medförskolor harflestalor. möttDe
arbetssätt.

ikvaliteten inom barnomsorgenutvärderingnationellNågon av
intedärigenominte. gårfinns Detoch resultattermer attprocess

förskolan.har det påfaktiskthur barnenkonkret frågorpå omsvara
råderi strukturtermer. Detkvalitetenfinns uppföljningarDäremot av

väsentli-faktorersamstämmighet vilkarelativt ärdagi stor somom
inomSocialstyrelsen harbarnomsorgen.god kvalitet inomförga

tiotal sådanadefinieratuppföljningAktivför projektet ettramen
Socialstyrelsentillregleringsbrevetoch enligt detområden senaste

kvalitetsutvecklingen inomskall följastyrelsenheter det att
sammansättningstorlek ochbarnomsorgen. Barngruppernas samt

verksamhet kanvilkenfaktorerpersonaltäthet de avgörär somsom
personal ochhoskompetensHögbedrivas inom barnomsorgen.

ochkontinuitet i barn-kompetensutveckling,tillmöjlighetledning,
kvalitetsfaktorer.andra viktigapersonalgrupper exempelär

redovisadebakgrund dedessa kanUtifrån mot ovanavman
dengoda grunderpåbarnomsorgenförändringarna inom anta att

desänkts underharinom barnomsorgengenerella kvaliteten senaste
formu-råd för barnomsorgenhar i allmännaSocialstyrelsenåren.
föräld-oberoendebamomsorgsplatserbjudasbarn börlerat att av

arbetslösa,föräldrartill exempel barnsysselsättning, ärvarsrarnas
olika skäleller barnbor i glesbygdbarninvandrarbam, som avsom

25 föregåendeSe not
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saknar lekkamrater. Dessa barn kan ha behov barn-ett eget av
omsorg.

Den uppföljning Socialstyrelsen har gjort för 1995 visarsom att
kommunerna inte prioriterar "bamets behov" grund för tillrättsom
barnomsorgsplats. Våren 1996 hade 80 kommunernaprocent av
särskilda regler trädde i kraft förälder blev arbetslös.närsom en
Barn, redan hade plats fick i allmänhet behålla den, medsom men
någon form tidsbegränsning. Tidsbegräsningen gällde viss tidav en

dag vanligen timmar, visst antal månadertre eller kom-ettper en
bination dessa. Sammantaget innebar reglerna i 122 landetsav att av
288 kommuner förlorade förskolebamet förr eller sin barn-senare
omsorgsplats förälder miste sittnär arbete medan de fick gå kvaren
under begränsat antal timmar dagett i 108 kommuner. Skol-per
barnet förlorade sin plats i kommuner148 och fick gå kvar med
tidsbegränsning i kommuner.55 barnDe står utanför bamom-som

har mycket svårt få plats så länge någonatt föräldrarnasorgen en av
saknar arbete. Endast tionde kommun hade våren 1996 reglervar

möjliggjorde barn till arbetslösa föräldraratt kunde få platssom en
i barnomsorgen.

10.5 Våra överväganden

Barnkonventionen ålägger således säkerställa barnstaten fåratt att
den barnomsorg de berättigade till.är Detta måste rimligensom
tolkas så måste följa utvecklingenatt staten inom barnomsorgen på

sådant det möjligtett sätt kontrolleraäratt kommunerna leveratt om
till socialtjänstens stadgande barnomsorgupp samt att statenom

måste vidta åtgärder i den mån vissa kommuner eller enskilda dag-
hem inte upprätthåller verksamhet överensstämmer med deen som
mål finns för barnomsorgen.som

Det kan basispå de uppföljningar har gjorts och harav som som
redovisats konstateras kvantitativ lever Sverige iatt principovan,

till Bamkonventionens stadgande barn skall få den barn-upp attom
de berättigade till.är Som redogjorts för befinneromsorg som ovan

sig landet inte långt ifrån full behovstäckning inom barnomsorgen.
Detta har dock skett till Ökningenpriset allt barngrupper.störreav

barngruppernas storlek har inte bara skett i syfte begränsaav att
kostnaderna, det har också varit snabbt åstadkommasättett fleratt

26Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2
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barnomsorgs-denuppföljningSocialstyrelsensplatser. I nyaav
kommunernafjärdedelar att1996vårenlagstiftningen tre avangav
i barnomsorgenplatsertillskapatåretdetunderde senaste nya

fritidshems-ochdaghem-befintligaifler barnatt tagenom
avdelningar.

barnomsorgentillminskadedebakgrundMot resursernaav
ökat ipersonaltäthetenökatantalet platser attsamtidigt utansom
klararkommunersamtligaifrågasättasdetgrad kanmotsvarande om

lbarnomsorgen.ställersocialtjänstlagenkvalitetskravde som
skall ha"barngruppernadetstårb §13socialtjänstlagens att en

storlek".ochsammansättninglämplig
innebärstorlek"ochsammansättning"lämpligvadfastställaAtt

råd,allmännai sinaSocialstyrelsenskriverintesiglåter göras,
kanbarntill Enfrånvarierardeteftersom gruppgrupp.grupp

ilämpligtochsammanhang annat.i ettför storuppfattas ettstorsom
och köns-ålders-exempeltillförändras, attEn genomsomgrupp

tidigaredenuppfattas änkan störreändrasfördelningen varsom
formashållerEn attdetsamma.antalet barnfastän är somgrupp

sinsemel-relationerhunnit byggaharintedär barnenoch ännu upp
käntharmed barn"större"oftauppfattas änlan somgruppensom

andra ord,medmåsteGruppstorlekentid.längreundervarandra en
antal barnoch kön,åldertill barnensrelaterasSocialstyrelsen,enligt

antal barnochi barngruppenkontinuitetenspråk,med olika som
stöd.särskiltbehöver

storlek ochbarngruppernasviktenifrågasättaVi vill inte attav
vill ändåvilokala behoven. Menutifrån desammansättning avgörs

blirbarnantaletförfinnsallt närframhålla det gränsövretrotsatt en
Även till barnenshänsynbästa tasbarnetsså äventyras.stort att om

och antal barnkontinuitetspråk,med olikabarnkön, antalålder och
barnmångaför hurfinnssärskilt stöd, gränsbehöver somensom

Generellt kanutvecklandeför barnen sätt.omhandkan etttas
tillgångharvarje barnfår inte änstörre attsägas att varagruppen

mindreinteheller änbör attbehöver. Dendettill när varaen vuxen
ålderungefärilekkamraterhittamöjlighetvarje barn har att samma

könen.och bådaav
ochbarngrupperomorganisationer,Budgetnedskärningar, större

iförsämringartillnödvändigtvisleder intepersonaltäthetminskad
visarflera studierexempel ochfinns många attkvaliteten. Det som
effekterfått positivaharbarnomsorgennedskärningarna inom

målinriktat.ochplaneratblivithåll harsinaarbetetatt mergenom
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Samordningen mellan skola, skolbamomsorg och barnomsorg är
exempel förändringar ofta har effekter.gett-positivasom

Vi vill dock betona det finns för huratt ned-gräns storaen
skärningar kan dengöras generella nivån sjunkerutan att såsom
mycket barnets bästa inte tillgodoses.att Den har uppenbar-gränsen
ligen i vissa kommuner. Socialstyrelsen harpasserats till exempel
gjort antal specialstudier, där verksamhetenett vid några förskolor
beskrevs "ett tillstånd kan betecknasnärmast kao-som som som
tiskt".

Vi vill vidare fästa uppmärksamheten försämring denatt en av
generella kvaliteten inom barnomsorgen främst drabbar de barn som

andra beroendeän är god barnomsorg. Hit hör barn medmer av en
behov Ävensärskilt stöd, invandrarbam och de barnen.yngstaav
barn till arbetslösa föräldrar, under de åren blivit alltsenastesom en

kan räknasstörre hit.grupp,
Enligt socialtjänstlagens 16 skall§ barn med behov särskiltav

stöd anvisas plats förskola,i fritidshem eller integrerad skolbarns-
inte barnets behov sådant stöd tillgodoses påomsorg om av annat

Av b framgår13 §sätt. bamomsorgsverksamheten skallatt utgå från
varje barns behov och barn olika skäl behöveratt särskiltsom av
stöd skall få sina behov tillgodosedda. De allra flesta kommuner har
särskilda centrala medel avsedda för barnär behöversom som
särskilt stöd. Det dåär inte belastar barnomsorgenresurser som
generellt. mångaI kommuner finns uttalad ambition säker-atten
ställa dessa och det finns ofta direktiv budgetned-resurser att
skärningar inte får barn med behovöverut särskilt stöd. Manav

då i allmänhet barn med olika funktionshinder.avser typer av
Kommunerna har således i utsträckning lyckats behållastor sär-
skilda stödåtgärder för funktionshindrade bam. I praktiken har
detta visat sig innebära barn funktionshinderatt eller störningvars
kan diagnostiseras fortfarande får särskilt stöd inom barnomsorgen.
Däremot får inte barn med mindre tydliga och uttalade störningar
eller funktionshinder det stöd de behöver. Det sig tillrörsom
exempel barn med koncentrationssvårigheter och barn medom
psykosociala eller känslomässiga svårigheter.

För många dessa barn har den viktigaste insatsen hittills varitav
den höga generella kvaliteten inom barnomsorgen med möjligheten

27Social service, vård och i Sverige 1996. Socialstyrelsen.omsorg
23Socialstyrelsens 1994:4 69rapport s.
29Se föregående not
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detfåttalltsåharbarnvuxenkontakter. Dessastabilaochtill trygga
kva-Menverksamheten. närordinariedeninombehöverdestöd
ochökarbarngruppernasjunker, närbarnomsorgeninomliteten
tillstödetsamtidigtså drasminskar,vuxenkontakttillmöjligheterna

in.barndessa
högberoendesärskiltbarn ärYtterligare enavsomgruppen

ochkontinuitetmed tryggabarnomsorgenkvalitet inomgenerell
andraspråk. Närsvenskamedbarnvuxenkontakter perso-är som

försvårasblirstorlek störrebamgruppemasochminskarnaltätheten
svenska. För-ispråkträningdagligbarnenmöjligheterna att ge

aktiv två-förgrundenläggainvandrarbamförmål är attskolans
aktivtskall skeidentitet.kulturell Detdubbelochspråkighet genom

svenskaihemspråket ochstöd ibåda kulturer,barnensstöd för som
hemspråksstöd harfårinvandrarbamAndelenandraspråk. som

åren.under desjunkit senaste
följande. Barn-anföravivillasylsökande barnengäller deVad

till för-barnsäkerställaskall attstadgarkonventionen att staten
deden barnomsorgåtnjutaharföräldrarvärvsarbetande rätt att som

fall harvissaasylsökande i rätt attEftersomtill.berättigade ävenär
bör1989:547,utlänningsförordningen§3aförvärvsarbeta, 4 kap

Barnkon-barnomsorgsgarantin föromfattas attdessa barnäven av
uppfylld.skall18 3ochartikel 2ventionens varaanses

behovbarnensdebetonasammanhangi dettavill ocksåVi yngre
Såvälöverblickbarhet.ochvuxenkontaktkontinuitet,trygghet,av

barnför smådetforskning visar ärinternationellnationell attsom
god kvalitetför fåfåochmed smånödvändigt att envuxnagrupper

under årbarnskadligt föromsorgen. direkt attkan treDeti vara
medkontaktfår någonde intei såvistas att vuxna.stora grupper

för detfastställaexakt gränsendock integår det attSom nämnts var
förkansmåbamsgmpper attvill hurdetmöjliga går, säga stora vara

kontakthållapersonalenförmöjligtskall attfortfarandedet vara
enskilt bam.med varje

understrykavillarbetslösa,föräldrargäller barn ärdetNär vars
behovbarnetslyfter framsocialtjänstlagen egetbestämmelserna iatt

ochsysselsättningföräldrarnas attutanbarnomsorg, oavsettav
"detförarbetenlagensstöd. sägssärskilt I atti behovbarnet är av
ellerförvärvsarbetarföräldrarnakravuppställasintebör att

skolbarns-ellerförskoleverksamheteninomplatsstuderar för att
stadgasartikel 3Barnkonventionens atterbjudas". Iskallomsorgen

3° 1993.SocialstyrelsenPramling



266 Barn -familj samhälle SOU 1997:116-

i alla beslut barn skallrör barnets bästa i främstasättassom rummet.
Det innebär bland individuell bedömningannat att skall igörasen
varje enskilt fall. Regler generellt begränsarett sätt barnetssom

till bamomsorgsplatsrätt föräldernär arbetslös kanär inteen anses
överensstämma med Barnkonventionens bestämmelser och anda och
inte heller med socialtjänstlagen. En individuell bedömning utifrån
barnets bästa måste i varjegöras enskilt fall. För många barn har
möjligheten behålla sin plats i barnomsorgenatt betydelse. Menstor
alla föräldrar och alla barn upplever inte arbetslösheten enbartsom
negativ. I vissa fall kan förälderns ökade tid för barnet upplevas
positivt, vilket ytterligare understryker vikten detatt görsav en
individuell bedömning i varje enskilt fall.

Klart dock förskolanär har betydelseatt för mångastor barn när
föräldrarna arbetslösa,är vilket bl.a. framgår där för-rapportav en
skolans betydelse för arbetslösa föräldrar och deras barn studerats.
Framförallt förskolans sociala betydelse för barn lyfts fram i

förskolanI får barnetrapporten. kamrater, vilket många har svårt för
hemma eftersom "alla" vistas i förskolan, det får också möjlighet till
gemenskap i stimulans och aktivitet. Ien betonasgrupp, rapporten
också förskolan kan kompenseraatt det eventuellt bristande stöd

föräldrarna kan i situationsom utsatt arbetslöshetge en är.som
Genom erbjuda barn till arbetslösaatt föräldrar plats i barn-en

barnet också indirekt stödomsorgen ettges föräldrarnaattgenom
själva upplever förskolan stöd i svår situation.ettsom en

fungerandeEn barntillsyn något slag vidareärav storav
betydelse för arbetslösa föräldrars möjlighet söka arbete aktivtatt
och snabbt kunnaatt påbörja anställning. Arbetslösa föräldraren

förlorar sin daghemsplats riskerar gåsom miste sin arbets-att om
löshetsersättning, eftersom A-kassornas regler densäger arbets-att

arbetsmarknadenslöse skall stå till förfogande, det vill hasäga
möjlighet med kort varselatt anvisat arbete.ta ett Denna regel tolkas

flera A-kassor den inte haratt barnomsorgsplats,av intesom som
heller kan stå till arbetsmarknadens förfogande.anses

3 FOU-rapport 1997:2
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handikappmed10.6 Barn

Artikel 23

ellerfysisktmedbarnerkänner ettattKonventionsstaterna
livanständigtochfullvärdigtåtnjutabörhandikapppsykiskt ett

självförtro-främjarvärdighet,säkerställerförhållandenunder som
isamhället.deltagandeaktivabarnetsmöjliggörochende

handikappade barnets rättdeterkännerKonventionsstaterna
tillgängligaförskall,ochomvårdnad inomsärskildtill ramen

ochbarnetberättigadedetsäkerställaoch attuppmuntraresurser,
biståndansökt ärfåromvårdnaddessför somde ansvararsom

föräldrarnasochhälsotillståndtill barnetsmed hänsynlämpligt
barnet.handandrahosförhållandenaeller tarförhållanden omsom

behovsärskildaharbarnhandikappattillMed hänsyn ettatt
artikeldennapunkt 2enligt ilämnasbistånd varadetskall som

föräldrarnasbeaktandemedmöjligt,sådåkostnadsfritt, är av
andrahostillgångarnaekonomiskadeellertillgångarekonomiska

detsäkerställatillsyftaskall attochbarnethand atttar omsom
undervis-erhållerochtilltillgångefektivharbarnethandikappade

förberedelsehabilitering,sjukvård,ochhälso-utbildning,ochning
bidrarpårekreaktiontill sättmöjligheteroch ettarbetslivet somför

individuellaochsamhälletintegrering imöjligatill barnets största
utveckling.andligaochkulturelladessinnefattandeutveckling,
internationelltandaskall iKonventionsstaterna aven

förområdetpåinformationlämpligutbytefrämjasamarbete av
ochfunktionellpsykologiskmedicinsk,ochhälsovårdförebyggande

ochspridninginnefattandehandikappade barn,behandling avav
och yrkes-skol-habiliteringsmetoder,informationtilltillgång om

för konventionsstatermöjligt attdetsyfteutbildning, görai att
erfarenhetvidgaoch sinkunskaperochmöjligheterförbättra sina

utvecklings-tilldärvidskallSärskild hänsyn tasområden.dessapå
behov.ländernas

innebördArtikelns10.6.1

icke-diskriminerings-artikel 2ifinnsuppräkningdenI avsom
ytterligarebefästerArtikel 23handikapp.begreppetingårgrunder

i åt-kommahandikappmedbarn atttillkommerden etträtt som
ochBarnkonventionenistadgasrättigheterdenjutande somav
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antalpoängterar särskilda åliggandenett för i syfte förstaten att ett
barn med handikapp säkerställa dess värdighet, främja dess själv-
förtroende och möjliggöra dess aktiva deltagande i samhället.

Det barnet skall erhålla särskild omvårdnad och de som ansvarar
för barnet skall, inom för tillgängligastatens få detramen resurser,
bistånd lämpligt medär hänsyn till barnets tillståndsom och
föräldrarnas förhållanden. Biståndet skall kostnadsfritt, då så ärvara
möjligt. Biståndet skall syfta till barnet erhåller undervisningatt och
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelse för ar-
betslivet och möjligheter till rekreaktion. Biståndet skall på ettges

bidrarsätt till barnets möjligastörsta integrering isom samhället
och individuella utveckling.

10.6.2 Svenska förhållanden

Den grundläggande principen i svensk handikappolitik och lag-
stiftning människorär med funktionshinderatt skall få möjighet att
delta i samhällets gemenskap och leva andra SoL 21 §. Barnsom

fysiska, psykiska eller andra skäl behöversom särskiltav stöd i sin
utveckling skall den deras speciella behov kräverges omsorg som
13 b §. skollagenI 1985:1 100 utgångspunktenär alla barn ochatt
ungdomar skall ha tillgång till utbildning i det offentliga skolväsen-
det. Hänsyn skall till elever medtas särskilda behov. För barn och
ungdomar inte kan i grundskolan och gymnasieskolansom därför

de utvecklingsstördaatt är eller har fått betydande och beståendeett
begåvningsmässigt funktionshinder finns särskolan. För barn som
på grund synskada, dövhet, hörselskada eller talskada inteav kan gå
i grundskolan eller motsvarande del särskolan, finns special-av
skolan. När det gäller gymnasieskolan finns det bestämmelser om
Rh-anpassad utbildning för elever med svårt rörelsehinder. Huvud-
principen det gäller skolanär och barnomsorg såledesär barnatt
med funktionshinder så långt det möjligt skallär integreras i den
vanliga verksamheten, den till för alla bam.är Socialtjänstlagensom
kommer från den 1 januari 1998 kompletteras medatt portal-en
bestämmelse barnets bästa. Denna princip kommer då ocksåom att
gälla barn med handikapp, vilket stärker deras ställning.även

En ytterligare grundläggande utgångspunkt barnär medatt
handikapp skall få medväxa sin familj och vårdas sinaupp av
föräldrar. Detta återspeglas i inriktningen deatt stödinsatser som
finns de kanaliserasär att föräldrarna.genom
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funktionshind-vissatillserviceochstöd1993:387lagenI om
till tiopersonkrets rättlagenstillhörför demLSSrade somges

stöd,ochråd1för barnägnade ärinsatser ärDeolika insatser. som
avlösar-5kontaktperson,ledsagning, 43assistans,personlig2

7hemmet,utanför detkorttidsvistelse6i hemmet,service egna
ihemmetdetutanförår12barnförkorttidstillsyn över egna

familje-iboende8under lov samtskoldagentill samtanslutning
ungdomarochbarnförservicesärskildmedbostad somiellerhem

de flestaibeviljasInsatsemaföräldrahemmet.utanförbobehöver
resultatettillgodoföräldrarocksåde kommerfall barnet, genommen

fylltharmedför. Dendenavlastningeller den sominsatsen somav
insatserhållakommunenhos attansökasjälvskall enår15 om

sjukvårds-ochhälso-ireglerashabiliteringtillLSS. Rättenenligt
erhållerdenkostnadsfria förInsatsema är1982:763. somlagen

insatsen.
bidragsformerantal olikabistånd finnsform ettdennaUtöver av

barnenförunderlättasyfteihandikappade barn, atttillföräldrartill
bilstöd,tillbl.a.handlar rättvardagen. Detiföräldrarnaoch om

fylltdenförförtidspensionhandikappersättning,Vårdbidrag, som
bostads-riksfårdtjochfärdtjänst änst samtföräldraförsäkring,16 år,

anpassningsbidrag.
frågorbevakauppgifttillhar attHandikappombudsmannen, som

intressenochrättigheterfunktionshindradeangår personerssom
situationenregeringen lyft framsärskiltsenaste tilli sinhar rapport

pekatdärvid bl.a.harMyndighetenskolan.barn ihandikappadeför
funktionshinderdoldamedtill barnoch insatserstödbehovet av

rörelsehinder. Någramedbarnförskolornatilltillgänglighetensamt
villombudsmanneninte,lämnasåtgärdertill utanförslagsärskilda

med funk-elevergällerdetpågår närutredningardeavvakta som
tionshinder.

övervägandenVåra10.6.3

visargjort,vi harlagstiftning attsvenskgenomgångDen somav
målsättning.ochandaBarnkonventionenstilllevervälSverige upp

omhän-välallmäntkan sägasbarnhandikappade settSvenska vara

med1994:949förordningochHandikappombudsman32 1994:749Lag om
Handikappombudsmannenförinstruktion

1996regeringentill33Handikappombudsmannens rapport
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dertagna och deras Föräldrar får olika former stöd från samhället.av
Detta hindrar naturligtvis inte det finns behov ochatt önskemål där
ytterligare förbättringar kan liggerDetgöras. emellertid utanför den
här kommitténs uppdrag.

Ett viktigt påpekande denna kommitté vill utifrångörasom
Barnkonventionen, vid de konsekvensbeskrivningarär att visom

alltid måste vid nedskärningargöras och förändringarmenar inom
den offentliga verksamheten, skall behovet och situationen för barn
med handikapp särskilt beaktas.

Social10.7 trygghet och levnadsstandard

10.7.1 Artiklarnas innebörd

Artikel 26

Konventionsstaterna skall erkänna för barnrätten varje att
åtnjuta social trygghet, innefattande socialförsäkring, och skall
vidta nödvändiga åtgärder för till fullo förverkligaatt denna irätt
enlighet med nationellasin lagstiftning.

Förmånerna skall, där så lämpligt, beviljasär med hänsyn till
de barnet och deresurser som för desspersoner som ansvarar
underhåll har och deras omständigheter i övrigt med hänsynsamt
till varje förhållande betydelseannat är sambandi medsom av en
ansökan sådan förmån från barnet eller för dessom räkning.en

Artikel 26 gäller barnets till socialrätt trygghet, innefattande tillrätt
socialförsäkring. Enligt artikelns punkt l erkänns denna rätt av
konventionsstaterna och dessa förpliktas vidta nödvändigaatt åt-
gärder for fullt förverkligaatt dennaut i enligheträtt med nationell
lagstiftning. Enligt punkt 2 skall de förmåner, denna rättsom avser,
beviljas med hänsyn till de finns hos barnet och deresurser som

för barnets underhåll.personer Hänsynsom fåransvarar också tas
till barnets och de nämnda omständigheter i övrigt ochpersonernas
till varje förhållandeannat betydelseär i samband medsom av en
ansökan från barnet eller för dess räkning förmån.om en

Bestämmelserna i artikel 26 skall läsas tillsammans med artikel
4 föreskriver konventionsstaternaatt isom fråga ekonomiska,om
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admi-lagstiftnings-,vidtaskallrättigheterkulturellaochsociala
sinatill detutnyttjande ytterstamedåtgärderandra avochnistrativa

interna-förinombehövs,sådäroch,tillgängliga ramenresurser
förslagladesartikel 26utarbetandetUndersamarbete.tionellt av
gjordesuttryckligentrygghetsocialtillinnebar rättenattsom

nöd-ansågsdock intevilkettillgängliga varaberoende resurser,av
artikelibestämmelsernapåtankemedvändigt

BarnkonventionenratificeratharländerdemångaI somav
harnedgång. Dettaekonomisktid1985-1995periodeninnebar aven

socialai dennedskämingellerfrysningtilllettländerflerai en
länder-vissaanledningiocksåhartryggheten. FN-kommittén av
drabbatharnedgångenekonomiskadendelskonstaterat attrapporter
mellaninkomstskillnadendelsandra,hårdare attbarnfamiljer än

samhället.iandrainomökatbarnfamiljer har än grupperolika mer
vissatillfredsställelsemed attkommitténÅ sidanandra noterar

minskatintenedgångekonomisktiderunderländer även av
barnen.demblandför de utsattamest grupperna,resurserna

gällerprinciperdeanfördesratificeringen attmed somsambandI
socialförsäkringslagstiftningsvenskochsocialtjänst-svenskenligt

socialartikel 26ibestämmelsernamedväl omöverensstämmer
trygghet.

Artikel 2 7

till denbarnför varjeerkänner rättenKonventionsstaterna
andligapsykiska,fysiska,för barnetskrävslevnadsstandard som

utveckling.socialaoch
har,för barnet inomansvarigaandraellerFöräldrar ärsom

förhuvudansvaretekonomiskaochförmågaför sin resurser,ramen
barnetsförnödvändigalevnadsvillkor ärsäkerställa de somatt

utveckling.
nationellamedenlighet sinaskall iKonventionsstaterna

lämpligavidtaför sinaochförhållanden inom resurserramen
föransvarigaandraochföräldrar ärbiståföråtgärder somatt

tillhandahållabehovvidskallochdennagenomföra rättbarnet att
frågasärskilt istödprogram,utarbetaochbiståndmateriellt om

bostäder.ochklädermat,

34 Newell PHodgkin
Finland.35 förbl.a.gällerDetta

36 641989/902107Prop. S.
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Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder for att
säkerställa indrivning underhåll for barnet från föräldrar ellerav
andra har ekonomiskt både konventionsstateninomsom ochansvar,
från utlandet. Särskilt de fall dåi den har det ekonomis-person som
ka bor i barnetansvaret skall konventionsstaternaänstaten annan

jrämja såväl anslutning till internationella överenskommelser eller
ingående sådana överenskommelser upprättandeav andrasom av
lämpliga arrangemang.

Artikel behandlar27 barnets till viss levnadsstandard.rätt Enligten
punkt l erkänner konventionsstaterna forrätten varje barn till den
levnadsstandard krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,som
moraliska och sociala utveckling.

l punkt 2 slås fast det föräldrarnaäratt eller andra ärsom
ansvariga för barnet inom för sin förmåga och sinasom ramen
ekonomiska i första hand skyldigaär säkerställaresurser deatt
levnadsvillkor nödvändiga förär barnets utveckling.som

Konventionsstaterna förpliktas i punkt 3 i förhållande till sinaatt
nationella villkor och inom för sina vidta lämpligaramen resurser
åtgärder for bistå föräldrar och andraatt ansvariga förär barnetsom

genomföra barnetsatt till den levnadsstandardrätt isom anges
artikeln. Vid behov skall konventionsstaterna därvid tillhandahålla
materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga mat,om
kläder och bostäder.

Enligt bestämmelserna i punkt skall4 konventionsstaterna vidta
alla lämpliga åtgärder för säkerställa indrivningatt underhåll tillav
barnet från föräldrar eller andra har ekonomiskt försom ansvar
barnet, både inom konventionsstat och från utlandet. Särskilt i deen
fall då har det ekonomiska för barneten person bor isom ansvaret

barnet skallän konventionsstaternastat främjaannan såväl anslut-
ning till internationella överenskommelser eller ingående sådanaav
överenskommelser upprättandet andra lämpligasom av arrange-
mang.

Artikel 27 binder två grundläggande principer i kon-samman
ventionen. Den första principen den kommerär till i utryck isom
artikel 6 varje barns till utvecklingrätt kompletteradom med
bestämmelserna i artikel 29.1 a barnets fulla möjligheterattom
skall till Dentas andra principen slår fast det främstvara. att är
föräldrarnas säkerställa utvecklingenatt med biståndansvar från

artiklarnastaten 7 och 18. Artikel 27 erkänner således bar-att
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barnetsfråganfrånskiljasinte kanutvecklingtill omrättnets
levnadsstandard.

Barnkonventionen attratificeringenmedsamband angavsI av
konventionsstatställs påde kravuppfyllatordevälSverige ensom

rimligtillvarje barnbistå rättskyldighetengällervad att en
levnadsstandard.

förhållandenSvenska10.7.2

socialförsäkringenreglernaoch inomSocialtjänstlagen

åtskilligafinnssocialförsäkringssystemetochsocialtjänstenInom
trygghet.socialbarnvarjeinriktadebestämmelser attär gesom

ochbarn-socialtjänstensförbestämmelsernagrundläggandeDe
föreskrivsbl.a.där detsocialtjänstlagen§finns i 12ungdomsarbete

ungdomarochbarn växerförverkaskallsocialnämnden att uppatt
ochbestämmelserdessaförhållanden. Avgodaochunder trygga

bedrivaskyldighetsocialnämndensföljer atti §bestämmelserna 5
de§verksamhet. I 5förebyggandeochinriktadallmänt upp-anges

Försocialtjänsten. närmareinomskall fullgörasgifter ensom
ungdomsarbetetochbarn-roll inomsocialtjänstensbeskrivning av

gällerbetänkande. Dettai vårtsakavsnittrespektivetillhänvisas
skolan.ochsjukvård, barnomsorgbl.a.

stödformerekonomiskaolikaredovisningföljerNedan somaven
traditionelltbistårSverigeför barn. I statenellertill barnutgår

detförekommerslag.olika Däremotbidragbarnfamiljer avgenom
detdärförreducerasskatten attländer,andradeli attinte, ensom

familjen.ibarnfinns
harenskildedenbestämmelserfinnssocialtjänstlagen attI 6 § om

livs-och sinförsörjningsinförsocialnämndenbiståndtillrätt av
Dentillgodoses sätt.kaninte annatbehovhansövrigt,iföring om

levnadsnivå.skäligtillförsäkrasbiståndetskallenskilde engenom
levahansstärker ettdet attsåutformasskallBiståndet att resurser

självständigt liv.
ekonomiskasärskildaäldstavårtbarnbidraget ärallmännaDet

skillnadTillungdom.ochfinns barndetdärbarnfamiljertillstöd
inkomstprövatintebarnbidragetbidragekonomiskaandra ärmot

månadenikrf.n. 640barn ärbeloppfastmedutgår ett somutan per

37 föregåendeSe not
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tills barnet fyllt 16 år. elev iEn grundskolan har till förlängträtt
barnbidrag efter det hanäven fyllt 16 år medatt beloppsamma som
det allmänna barnbidraget. För den efter 16 års ålder börjar isom
gymnasieskolan utgår i stället studiebidrag. Under 1990-talet har
dessa bidrag sänkts.

När det gäller stöd för barn inte sammanbor med båda sinasom
föräldrar har från den decemberl 1996 införts reglernya genom
lagen 1996:1030 underhållsstöd. Syftet med de reglernaom ärnya

läggaatt föräldrarnastörreett vad gälldeän i detansvar som
gamla med bidragsförskott.systemet

Utgångspunkten för underhållsstödet reglerna skallär att vara
oberoende föräldrabalkens regler underhållsbidrag. Enav om annan
utgångspunkt kostnaderär skall minska.att statens Underhållsstöd
lämnas till barn föräldrar inte bor tillsammans, oberoendevars av

barnet varaktigt bor hos endast föräldrarna ellerom växelvisen av
hos båda föräldrarna. Underhållsstöd administreras de allmännaav
försäkringskassorna. Underhållsstödet uppgår till 1 173 kronor per
månad och barn. För det underhållsstöd lämnas till barnet ärsom
den förälder inte bor tillsammans med barnet återbetalnings-som

Återbetalningsskyldighetenskyldig gentemot staten. bestäms enligt
schabloniserad procentmetod.en
När det gäller föräldrars återbetalningsskyldighet gjordes den

bedömningen föräldrar med goda inkomsteratt kommer få åter-att
betala delstörre samhällsstödet till de gjorten än enligtstatenav
reglerna bidragsförskott. För återbetalningsskyldiga föräldrarom
bedömdes utfallet bli sådant vissa får återbetalaatt till statenmer
medan andra får återbetala mindre.

För vård barn inte fyllt 16 år kan utgå Vårdbidragav utgåsom om
barnet grund sjukdom, psykisk utvecklingsstörning ellerav annat
handikapp under minst månader i behovär särskild tillsynsex av
och vård.

Barnpension i form folk- och tilläggspension utgår till barnav
under 18 år far eller eller båda föräldrarna, harvars avlidit.mor,
Närmare förskrifter detta finns i 8 och kap.14 lagen 1962:382om

allmän försäkring.om
En form stöd betydelse för barns levnadsstandardannan av av

bör bostadsbidragennämnas är till barnfamiljer.som
I artikel 27 punkten finns4 bestämmelser indrivningom av

underhållet både inom konventionsstaten och från utlandet. Indriv-

3 Prop. 1995/96:208
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konventioner. tillförarbetenaIfleraireglerasutlandetfrånning
möjligheternabedömningendengjordesunderhållsstöd attlagen om

dessatillämpningmedfordrandrivautomlands statens avatt
finns sättsmå. Däremottordekonventioner somsammavara

drivautlandetimöjlighetbidragsförskott attmedinom systemet
i barnetsträderförsäkringskassanfårfordran attden staten genom

förutsätterförfarandesådant attunderhållsbidrag. Etttillrätt
återbetalningsskyldighet.någonfastställerinteförsäkringskassan

förhållandenaktiskaF

konventionsstatsartikel 27ibestämmelsernagällerdetNär om en
varje barnsförverkligai frågaföräldrarna attbiståskyldighet omatt

redogörakortintressedetlevnadsstandard attrimlig ärtillrätt aven
Socialstyrelsen1997,Socialnationella rapportför den rapport, som

följande.framgårregeringen. Av rapportenuppdragpåutarbetat av
och1980-taletundertotaltökadeinkomster settBefolkningens

såväl 1980-Underekonomi.förbättrade sinhushåll sommånga
ochmellanSkillnaderna mänsinkomstspridningen.ökade1990-talet
ochgenerationermellanskillnadernainkomsterkvinnors samt

inkomst-barainteökade. Detsvenskar ärochinvandraremellan
slutetSedanökat.hushållolikamellanklyftorna avtyper somav

mellanökatkonsumtionsutrymmetiskillnadernahar1980-talet även
in-ochbarnmedensamståendeBlandsamhällsskikt.olika unga,

ekonomiskaförsämradeochmedfinns flest resurser.vandrare svaga
1980-talet,börjantillfrämsthade,Transfereringarna en om-av

leddesyftesittskattesystemetmedan tvärtemoteffekt,fördelande
förändringartillleddeSkattereformenojämlikhet. storaökadtill en

Emellertidinkomstspridning. ärökadochekonomihushållensi en
Inkomst-spridningstendenserna.gällerdetosäkerheten närstor

högadenpåverkatsnaturligtvis1991efter årharfördelningen av
förändringarochnivåhögfortsattArbetslöshetarbetslösheten. en

i in-spridningentillledatorde attsocialförsäkringssystemeni
befolkningen. liolikamellanökafortsätterkomster att grupper

utlandetiunderhållsbidragindrivning195639 20junidenKonvention avom
ocherkännandenHaagkonventionårs1958York-konventionen, omNew

medHaagkonvention1973 årsunderhållsbidrag, sammaangåendeverkställighet
verkställig-behörighet ochdomstolsLuganokonventionårs om1988 omnamn,

Brysselkonventionårs1968omrâde, sammapå privaträttensdomarhet av
Island,Finland,Danmark,mellan196223denkonventionområde samt mars

underhållsbidrag.indrivningangåendeSverigeochNorge av
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12 % bamfamiljema fanns det år 1995 minst arbetslös förälderav en
vilket innebär 230 000 barn 160att 000 fler år 1990 leverän i- -familjer drabbadeär arbetslöshet.som av

Den samlade bilden 1990-talet visar inkomstfördelningav en
ojämnare denär på 1980-talet.än Ungdomar,som ensamstående

föräldrar och invandrare och positioner började för-vars resurser
under slutet 1980-talet deär där försvagningensvagas iav grupper

dag märks med tydlighet.ännu större Den mycket kraftiga ökningen
ojämnheten i hushållens disponibla inkomsterav åruppmättessom

1994 har dock, enligt preliminära beräkningar, upphört.
Av framgår vidare följande.rapporten
Välfärdssystemen tycks, nedskärningarnatrots haft dämpandeen

och skyddande effekt under 90-talets krisår. Analyserna dockavser
de flesta punkter endast tiden år 1994 och effekternat.o.m. deav

årens nedskärningar harsenaste således inte kunnat beaktas.
Under 90-talet ökade andelen fattiga familjer, dvs. familjer med

disponibel inkomst under Ökningensocialbidragsnorm, något. var
inte så kunde förväntasstor utifrån den höga arbetslösheten.som
Trots nedskärningarna har, trygghetssystemenangettssom ovan,
behållit dämpande och skyddande effekt under 90-taletsen krisår.
Samtidigt dennaär särskilt känslig för bl.a. ytterligare ned-grupp
skärningar i trygghetssystemen.

Drygt 220 000 barn levde 1994 i familjer med inkomster under
socialbidragsnormen och 60nästan 000 barn levde i familjer med
mycket låga inkomster. Bamfamiljemas ekonomi har försämrats
under 90-talet och i dag lever 526 000 barn i familjer harsom
svårigheter klara löpandeatt utgifter och 580 000 barn i familjer

saknar kontantmarginalf Bland familjersom lever undersom
socialbidragsnormen har ensamstående kvinnor med barn högst
andel socialbidragstagare. En ensamståendetre mödrar uppbärav
socialbidrag. Unga ensamstående mödrar har de allra högsta
andelama, drygt hälften dem fick socialbidrag någon gång underav
år 1995. socialbidragstagare bland sammanboende med barn är
däremot låg, 6 % Medan andelen ensamstående mödrarca knappt.har förändrats under 1990-talet kan kontinuerlig ökning, från 4en
till 6 %, iakttas for sammanboende med bam.

4"socialbidragsnormen fleraär mått på fattigdomett och brukar betecknasav
absolut och indirektett mått fattigdomsom se Social 1997 71 f..rapport s.

Ett mått ekonomiska utgår frånresurser veckaatt kansom en person en
skaffa fram viss Årtill oförutsedden utgift.summa 1995pengar beloppet,en var

justeras med konsumentprisindex,som 14 000 kr.
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ensamståendeskillnadenbeskrivnatill denförklaring attEn ovan
föräldrar.sammanboende Enoftareföräldrar änär annanyngre

trygghetekonomiskafamiljensförbetydelsendenförklaring är stora
innebär.inkomsttagaretvåsom

svårigheterhasigföräldrarensamstående attsägerHälften av
föräldersammanboendefemtemedanutgifter,löpandeklara var
tendensskönjaskanSedan år 1990problem.sådanasig ha enuppger
löpandedeinte klararföräldrarnaensamståendetill deatt som

blandintefinnssådan tendensflera. Någonutgifterna blir samman-
saknarföräldersammanboendefjärdeUngefärmed bam.boende var

desammaungefärförhållandenaövrigtkontantmarginal. I är som
utgifter.löpandeklarasvårigheterharbeträffande föräldrar attsom

in-föräldrarnaandel ärinte hurI storrapporten somavanges
inkomsterlägreallmänt harinvandrarevandrare. Däremot attanges
där bådafamiljerdet förSärskilt gällersvenskar.inföddaän

kortoch medålderInvandrare i låginvandrare.föräldrarna är
till arbets-anknytningi allmänhetharvistelsetid i Sverige sämre

AvsaknadenSverige.vistelsetid ilångmeddemmarknaden än av
invand-relativt flertillarbetsmarknaden ledertillanknytning att

mycket låga inkomster.hushåll harrarhushåll svenskaän
Även godadetkandirekt idet inte rapportenangesom

irisk barninvandrarfamiljer löper änbarn i störregrunder attantas
förhållandenknappaekonomisktunderfamiljersvenska växaatt upp

levnadsstandard.medoch sämreen

övervägandenVåra10.7.3

konstateradesBarnkonventionenratificeringensvenskaVid den av
och svensksocialtjänst-svenskenligtgällerprinciperdeatt som
bestämmel-medvälsocialförsäkringslagstiftning överensstämmer

meningenligt vårSåtrygghet.socialartikel äri 26 omserna
delskettratificeringendet efterfortfarande fallet även enom

barnfamiljer.förförsämringar
förhållandenfleraföregående hari detbeskrivitsSom som

under deförändratslevnadsstandard kraftigtpåverkar barnens
fler barn imångalett tillhar bl.a.drygt tio åren. Detta attsenaste

skälolikatidigare.förälder Avarbetslösmeddag lever än somen
medlevertidigarefler barndet i dagfinnsredovisats än somovan

Även bestäm-ekonomiskahar knappaföräldrar omresurser.som
levnadsstandardbamfamiljersinnebärartikel intemelserna i 27 att
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kan behållas oförändrad i förhållande till andra levnads-gruppers
standard i tider ekonomisk nedgång kan det emellertid enligt vårav
mening finnas anledning bakgrund någraatt mot Barnkon-av av
ventionens allmänna principer något dennasäga situation.mer om

FN-kommittén har utifrån såväl bestämmelserna i artikel 2 om
icke-diskriminering och artikel 4 användningen tillgängligaom av

vid granskningen några länderrapporterresurser, uttryckt far-av
hågor för prioriteringar i tider ekonomiskatt nedgång kan leda tillav

mindre tillfredsställande utveckling för olikaen barngrupper av
beroende bl.a. socialt betydelseAv i sammanhangetursprung. är,

vi i det föregående, principernaangett även i artikelsom 6 varjeom
barns till utveckling kompletteradrätt med bestämmelserna i artikel
29 barnets fulla möjligheteratt skall tillom tas vara.

Mot bakgrund vad anförts det enligt vårär meningav som nu
oroväckande andelen barn lever familjeratt i med små ekono-som
miska ökar. Denna utveckling måste följas,resurser noggrant sär-
skilt det gäller situationennär för barn lever medsom en ensam-
stående förälder och barn i invandrarfamil jer. Detta bör i syftegöras

i tid kunna uppmärksammaatt och förhindra prioriteringaratt görs
ytterligare försämrar den ekonomiska situationen försom dessa

grupper.
En de faktorer lett fram till den försämrade situationenav som

för barn enligt vårär mening den sedan början 1990-talet kraftigtav
ökade arbetslösheten. Vilka andra faktorer bidragit till densom
försämrade situationen för vissa barnfamiljer det svårareär medatt
lika säkerhet uttala sigstor Vi har i det föregående framhållitom.
betydelsen analyser visar vilkaatt konsekvenserav åt-som som
gärder på olika nivåer inom samhället får för barn. försämringarDe
i barns sociala trygghet och levnadsstandard vi pekat på i dettasom
avsnitt understryker vikten det regelbundetatt sådanagörsav
analyser.
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utbildningtillBarnets11 rätt

innebördArtiklarnas1.11

utbildningtillrättBarnets11.1.1 egen

28Artikel

ochutbildningtill ibarnetserkänner rättKonventionsstaterna
likagrundvaloch pådennaförverkligagradvis rättsyfte avatt

särskiltskall demöjligheter
tillgäng-kostnadsfrittobligatorisk ochgrundutbildninga göra

alla;lig för
undervisningformerolikautvecklingenb somuppmuntra avav

allmänsåvälinnefattandegrundutbildningen,efterföljer
ochtillgängligadessayrkesutbildning,utbildning görasom

åtgärder såsomlämpligavidtaför barnåtkomliga varje samt
stöd videkonomisktochutbildningkostnadsfriinförande av

behov;
grundvalalla påförtillgängligutbildninghögrec avgöra

medel;lämpligtförmåga varjegenom
tillgänglig ochoch yrkesorienteringstudierådgivningd göra

barn;åtkomlig för alla
regelbunden iför närvaroåtgärdervidtae uppmuntraatt

studieavbrott.antaletoch minskaskolan
åtgärder förlämpligaallaskall vidta attKonventionsstaterna

upprätthålls påskolan ärdisciplinen sättsäkerställa i ett somatt
överensstämmelseochvärdighetmänskliga imed barnetsförenligt

denna konvention.med
och internatio-främjaskall uppmuntraKonventionsstaterna

tillbidrasyftesärskiltutbildningsfrågor, isamarbete attnellt i att
och förvärldenhelaanalfabetismochokunnighet iavskaffa att
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underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moder-
undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tillna tas ut-

vecklingsländernas behov.

Den rättighet oftast förekommer i internationella konventionersom
och deklarationer till utbildning.är Olikarätten aspekter av
utbildning finns till exempel både i de internationella konventioner-

medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska,na om om
sociala och kulturella rättigheter.

Utbildning i de internationella dokumenten funda-ses som en
mental bas, både för den enskildes personliga utveckling och för den
ekonomiska och politiska utvecklingen i länderna helhet.som
Världsbanken har uttryckt detta betrakta utbildningattgenom som

"investering i humankapital", därför "utan utbildning, ingenen att
utveckling". Utbildning också förutsättningär för utvecklaatten
respekt för de mänskliga rättigheterna och för den enskilde indivi-
dens möjlighet delta i samhällslivet. Utbildning kanatt därmed sägas

förutsättning förutgöra möjligheterna tillgodogöra sig Barn-atten
konventionens övriga rättigheter.

Men till utbildningrätten hartrots lång historiaatt i internatio-en
nella dokument det först i Barnkonventionenär barnet självsom ges

till sin utbildning.rätt Barnet har passivsettsegen mottagaresom en
utbildning och den verkliga till barnets utbildningrätten har,av

enligt de tidigare konventionerna, tillfallit föräldrarna. I t.ex.
års allmänna deklaration de mänskliga rättigheterna står detom att
"parents have prior right choose the kind of education thatto shalla
be given their children" föräldrar har förhandsrättto väljaatten
vilken form utbildning skall deras barn.av som ges

Tanken med föräldrarna påverkaatt sinarätten barnsattge
utbildning har varit-att föräldrarna skall statligutgöra garanter mot
indoktrinering i offentliga skolor. När konventionen det.ex. om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna utarbetades hän-
visade många till nazisternas missbruk detstater tyska utbild-av
ningssystemet före och under andra världskriget. Genom att ge
föräldrar påverka utbildningenrätt skulleatt det skapas motvikten
till den makt har utbildningens innehålLstaten översom

I till andra konventionermotsats alltså Barnkonventionenger
barnet självt till utbildning,rätt välja utbildningsvägrätt ochatt rätt

påverka undervisningen. Barnkonventionenatt lägger således ett

l Van Bueren G, 1995
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i beslutdeltabarnettillförsäkra rätt attpå somstaten att enansvar
artikel dels på12,delsbaseras attutbildning.dess Denna rättrör

intekonventioner,från andraskillnadtillBarnkonventionen,idet
medUnder arbetetföräldrarätten.bestämmelsefinns någon om

Irland,Canada,däriblandHerauttryckte dockkonventionen stater,
bestämmelsesådanNederländernaoch överItalien att enoroen

ansågkonventionenutarbetadearbetsgruppensaknades. Men som
konventionipassade dåligtföräldrarättbestämmelse enatt omen

rättigheter.barnetsom

möjligheterlikaPrincipen om

grundvalutbildningprincipenstårinternationelladen rättenI om
Barnkonventionendagordningen. Ihögtlika möjligheter uppav

orden:medinledsartikel 28särskiltdettabetonas attgenom
syfteoch iutbildningtillbarnetserkänner rätt"Konventionsstatema

möjlighetergrundval likaochdennaförverkligagradvis rätt avatt
skall de ..."

alla andraharinledningeniplaceratsformuleringenGenom att
påutbildningtillberoendegjorts rättenartikel 28stadganden i av

möjligheter.likagrundval av
olikamöjligheter" harlikagrundval trepå"Utbildning av

idiskrimineringförbuddetinnebärförstadetaspekter. För ett mot
skall iBarnkonventionenartikel 28 itillInledningenutbildningen.

konventionUNESCO:smedtillsammansläsassammanhangetdet
skyldigautbildning dennaEnligti ärdiskriminering staternamot

uppstårdiskrimineringförhindraföråtgärderaktivavidta attattatt
diskrimi-existerandeeventuelltoch förutbildningeni att stoppa

iföljandedefinieras på sättdiskrimineringnering. Begreppet
artikel l:konventionUNESCO:s

varjediskrimineringuttrycketskallkonventiondenna" I avse
grundfördel påellerbegränsninguteslutning,åtskillnad, ras,av

nationellt elleråsikter,andraellerpolitiskareligion,språk,färg, kön,
ellersyftebörd,ellervillkorekonomiskasocialt varsursprung,

inombehandlinglikainskränkaelleromintetgöraverkan är att
undervisningen ..."

ocksåskyddasutbildningtillMinoritetsgruppers rätt genom
där detdestadgasdetartikel 30 därBamkonventionens stateratt

minoriteter ellerspråkligaellerreligiösaetniska,finns personer som

SÖ 1989:6undervisningen2 inomdiskriminering1960 års konvention mot
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tillhör urbefolkning skall bam tillhörett sådanen minoritetsom en
eller urbefolkning inte förvägras tillsammansrätten medatt andra
medlemmar sin ha kulturliv, bekännaett eget sig tillav grupp att och

sin religionutöva eller använda sittatt språk".egen eget
För det andra innebär "utbildning grundval lika möjlighe-av

ter" utbildningen skallatt likvärdig. Kvalitén i utbildningen ochvara
den utbildningsmässiga standarden i övrigt skall lika i alla delarvara

landet. Enligt UNESCO:s konvention förbinder sigav staterna att
"säkerställa undervisningensatt standard likvärdig i allaär offentliga
läroanstalter nivå och de villkor haratt sambandsamma medsom
den meddelade undervisningens kvalitet likvärdiga"är Artikel 4 b.

En tredje aspekt "utbildning på grundval lika möjligheter"av av
utbildningenär måsteatt tillgängliggöras också för barn med

särskilda behov hänsynsätt tillett deras behov.tar Rätt tillsom
stöd ingår således i barnets rättigheter. Detta både itas t.ex.upp
UNESCOs rekommendation fack- och yrkesmässig utbildning3om
och kommittén för ekonomiska, sociala och kulturellaav rättigheter

i sitt arbete har betonat vikten detsom att möjligtstaterna gör förav
de ställdasämst barnen tillgodogöra sig utbildning.att De grupper

kommittén särskilt pekar förutom flickor,som är, barn iäven
familjer med låga inkomster, barn bor i landsbygdsområden ochsom
invandrarbarn.

Principen obligatorisk och kostnadsfri grundutbildningom

Av de internationella konventioner utbildning framgårtarsom upp
skyldighetatt tillhandahållastaternas kostnadsfriatt utbildning for

barn varierar för olika utbildningsnivåer. Starkast skyldighetenär
vad gäller grundutbildning. Därefter detär successiv försvagningen
vad gäller utbildning efter grundutbildning. Men dennatrots att
skyldighet för har funnits understaterna lång tid har principen långt
ifrån förverkligats. Möjligen det medvetenheten mångavar attom
länder ekonomiska skäl har svårt förverkliga alla barnsav att tillrätt
kostnadsfri grundutbildning orsaken till förslagsom att ettvar om

försvaga dennaatt i Barnkonventionenrätt visst gehör ivann
arbetsgruppen utarbetade Barnkonventionen. Men motviljansom

sänka de internationellamot att kraven starkare och arbetsgrup-var

3Revised Recommendation concerning Technical and Vocational Education,
1974.
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fastställts iharnivåbehålla denvidstannade därför att sompen
kulturella rättigheter.ochekonomiskasociala,konventionen om

grundutbildningenutbildning är,kostnadsfritill utöverRätten
skalldetheterartikel b28I att staternanämnts, svagare.som

följerundervisningolika formerutvecklingen"uppmuntra somavav
utbildninginnefattande såväl allmängrundutbildningen,efter som

for varje barnåtkomligatillgängliga ochdessayrkesutbildning, göra
kostnadsfriinförandeåtgärder såsomvidta lämpligasamt av

högreVad gällervid behov".ekonomiskt stödutbildning och ut-
utbildningskall högre"göradet i cbildning står staternaatt

varje lämpligtförmågagrundvalför allatillgänglig genomav
Barnkonventionen,såhar tolkatsformuleringarmedel". Dessa att

efterutbildningkostnadsfritillabsolutfastställa rättattutan en
inriktningmålensutbildningspolitiskadegrundutbildning, anger

kostnadsfribaraskall inteGrundutbildningen ävenutanvara
dock inte vilkaKonventionenobligatorisk artikel 28 a. anger

skolgången.obligatoriskaomfattas denskallåldersgrupper avsom
sigtillgodogjortskall hakunskaper barnetvilka närhellerInte anges

skolan.obligatoriskadendet lämnar

och yrkesorienteringStudierådgivning

studierådgivning ochskalldet "göraartikel 28 d stårI att staterna
Stadgandetför alla barn".tillgänglig och åtkomligyrkesorientering

studieråd-skallskyldigheter. Förstinnehåller två görastaterna
åtgärderoch sedan skalltillgängligyrkesorienteringgivning och

för alla barn.också blir åtkomligdettavidtas så att

disciplin iskolanochNärvaro

regelbundenåtgärder förskall vidta närvaroStaterna uppmuntraatt
innebär konven-vilketstudieavbrott,minska antaletskolan ochi att

vissaintetillläggertionen attstaten attett grupperseansvar
i förtid.sin utbildningeller avslutaravbryter

ochmedborgerligakonventioneninternationelladenGenom om
bestraffning iskydd fysiskbarnetpolitiska rättigheter har motett

denskyddbarnet utökatBarnkonventionenskolan. I ett genomges
bara såintei artikel 28 2. Detpositiva formuleringen är att grym

disciplinärastadgas generellt deförbjuds detbestraffning attutan

4 G, 1995.Van Bueren
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metoderna skall administreras "är förenligtsätt medett som
barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna
konvention" jämför också artikel 19.

1 1.1.2 Utbildningens syfte

Artikel 29

"1. Konventionsstaterna barnets utbildningär överens skallattom
syfta till att

a utveckla barnets fulla möjligheter ifråga personlighet.om
anlag och fysisk och psykisk förmåga;
b utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna för de principer uppställtssamt isom
Förenta nationernas stadga;
c utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen
kulturella identitet, språk och värden, föreget vistelselan-egna
dets och för utsprungslandets nationella värden och för kulturer

skiljer från barnetssigsom egen;
d förbereda barnet för ansvarsfullt liv pmi samhälleett iett en
anda förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen ochav
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa

och tillhör urbefolkningar;grupper personer som
e utveckla respekt för naturmiljön.

Ingenting denna artikeli eller artikeli 28 får tolkas så detatt
medför inskränkningar den enskildesi och organisationers rätt att

ochinrätta driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsätt-
dening punkti 1 denna artikeliatt uppställda principerna iakttas

och kraven uppfylls på undervisningenatt vid dessaatt anstalter
skall stå i överensstämmelse med vad somfån sida angivitsstatens

minimistandard.som

Rätten till utbildning innehåller inte enbart få delta irätt atten
undervisning också till kunskaputan rätt och personlig utveck-en
ling. deI internationella konventionerna tilltar rättensom upp
utbildning åtskillnadgörs mellan begreppen Skolundervisningen
schooling, droit l instructi0n och utbildning education, droita a
l education. Med utbildning den vilkenavses process genom
samhället överför inte bara kunskaper och färdigheter ocksåutan
kultur, etik och andra värden. Skolundervisning be-är ett snävare
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färdigheter.kunskaper och Iinnefattar överföring avsomgrepp
vilkenutbildningBarnkonventionen genomprocesssom enses

anlag ochpersonlighet, sinasinutvecklamöjligheterbarnet attges
artikelformuleras i 29.vilketpsykiska förmåga,ochsin fysiska
utbildnings-BarnkonventionensiinnovationervissafinnsDet

andrafrånhar hämtatsformuleringarfleraartiklar, även om
utbildningeninnovationsådandokument. Eninternationella är att

Genomnaturmiljön" 29 e.respekt för"utvecklaskall syfta till att
medvetenhetviktenkonventionenfonnulering betonardenna attav

kopplar ocksåBarnkonventionentidigt i livet.etablerasmiljönom
artikel Förtill hälsa i 24.till barnetsmiljönvärnandet atträttom

bl.a.skallmöjliga hälsatill bästabarnetsförverkliga staternarätt
"med beaktan-undernäringsjukdomar ochefter bekämpasträva att

artikelinnebär" 24,miljöförstöringfaror och riskerdet de somav
2 c.

skall syfta tillutbildningbarnetsvidareArtikel b29 attanger
utarbetan-Underrättigheterna.mänskligarespekt för deutvecklaatt

det i ställetförslag därförstBarnkonventionendet antogs ettav
skullerights of people"för "therespektdet barnetshette att somvar

andrightssmåningom till "humanändrades såutvecklas. Detta
och grundläg-rättigheternamänskligafundamental freedoms" de

förhar tolkatsfriheterna.gande Detta argument attettsom
skolan sådani Eningåbör"Mänskliga rättigheter" ämneettsom

varje barnsrekommendationUNESCOsstöd itolkning får också att
medvetentidigtså barnetskall organiserasförsta skola görsatt om

rättigheterFsina
prioriteringartikel inte någondet i 29bör görsDet attnoteras av

kanlikvärdigt.behandlas Staternadesyften räknasde utanupp,som
alla aspekterartikeln,genomföra delarenbartdärför inte utan avav

undervisningen.syfte skallutbildningens genomsyra
friståendeställning tillBarnkonventionenartikel 29 2I tar

såinte får tolkasartikelndenna punkt heter detskolor. Under attatt
organisationersochinskränkning i den enskildesmedför rättdet att

förutsättningdock underutbildningsanstalter.driva Dettainrätta och
uppfyllskraveniakttas "ochprinciperna i artikel 29 attattatt

medöverensstämmelseskall stå iundervisningen vid dessa anstalter
minimistandard".sida angivits Konven-frånvad statens somsom

5 föregåendeSe not
° Understan-Education for InternationalRecommendation concerningUNESCO

Fundamental Freedoms.Rights andding, Human
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tionen ställer således krav på bevaka så skolor utanförstaten att att
det offentliga skolväsendet uppfyller de mål har angivits försom
undervisningen.

Svensk11.2 skola och Barnkonventionen
våra överväganden-

Utbildningens1 1.2.1 värde

talas alltmer vi infor,Det står eller mitt omvandling frånattom en
industrisamhälle till kunskapssamhälle. Någon enhetligett ett

definition vad kunskapssamhälle finns inte, klartärett är attmen
samhället ställer betydligt högre krav framför allt teoretiska
kunskaper, jämfört med tidigare. För plats i arbetslivet i dagatt en
krävs gedigen grundutbildning. arbetsmarknadDagens ären an-
norlunda gårdagens och inom de flesta yrkesområden ställs i dagän
högre krav kunskaper. Möjligheterna få arbete direkt efteratt
grundskolan har grund arbetslivets utveckling blivit alltav
mindre och vissa håll obefintliga. I dag krävs minstär gymnasie-
utbildning för anställningsbar, grundpå rådandeatt vara men av
arbetsmarknadsläge det svårt för många ungdomarär att ta steget ut
i arbetslivet, vilket avspeglas i statistiken. Andelen ungdomar som
började arbeta direkt efter gymnasiet sjönk från cirka 70 % år 1987

%1993.7till 24
I bilaga till Generationsutredningens betänkande Ungdomarsen

utsikter betonas vikten utbildning också avgörande för denav som
framtida ekonomiska utvecklingen:

Vi lyfter fram betydelsen utbildning, kunskap och kompe-av
Inte främst för dess egenvärde och dess betydelse förtens.

skapandet välutvecklat demokratiskt och kulturelltettav
samhälle, för utbildning, kunskap och kompetensutan att
kommer bli avgörande betydelse för Sveriges framtidaatt av
ekonomiska och sociala utveckling. Därför detär ytterstaav
vikt för hela samhället ungdomar kan erhålla den kva-att

7Skolverkets 100rapport nr
x SOU 1994:77
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och den introduktion i yrkeslivetlificerade utbildning som
kunskapsintensiva samhället.möjliggör skapandet detav

samhälls-utbildning såledesungdomar får brabarn ochAtt är etten
vidareutvecklabevara ochbåde handlarintresse attomsom

barnetstillväxten. Settsäkra den ekonomiskademokratin och att ur
färdigheter väsentligkunskaper ochtillägnandeperspektiv är enav

för iockså kunskapbarnet behöverutveckling. Mendel dess attav
klara sig"kunskapssamhället".drägligt liv i Förframtiden få attett

kunskapsmässigsamhällsmedborgare, krävslivet,i ensom vuxen
förhuvudansvaretskolan harförberedelse och det är attsom

till och ungdomarrelevanta kunskaper barntillräckliga ochförmedla
ochavseendet skolanliv detdem for I ärettrustar som vuxen.som

för livet.förberedelseskoltiden en
förberedelse förtidskolan någotMen är än resten avavmer en

till skolan varje dag. Barnbarn och ungdomar gårmiljonlivet. En
fortsätter i allaskolplikt ochgrundskoleåldern hari stort settnumera

som grundskolanelever lämnadegymnasieskolan. devidare till Av
höst. allai gymnasieskolan Avstuderade 98 %våren 1995 samma

cirkagymnasieskolan fullföljer 90 %första året ibörjardem som
fyraårsperiodf innebärgymnasiestudierna inom Det nästanatten

i skolan mellan och 19 årsi Sverige gär 7alla barn och ungdomar
enbart plats där kunskaperdärmed någotålder. Skolan änär enmer

ungdomar går i skolanförmedlas. ochoch färdigheter Barn som
detid kan inte betrakta alltdag under tolv årsvarje gör som en

demskall komma i livet.förberedelse for Förnågot ärsom senare
finns och det därskolan kamraternaskolan livet självt. iDet ärär

föräldrarna.starka band med andrabarnet utvecklar änvuxnasom
växandet sker.kunskapssökandet och Detskolan lärandet,iDet är

och bedöms.prestationerdär mätsär
befolkning-omfattar delverksamhetSkolan är storen avsomen

omfattasungdomar 125 000miljon barn ochFörutom enen.
Till skall läggasskolpersonal. dettaoch lärare plusskolledare annan

beskriv-enhetligengagerade i skolan. Någonalla föräldrar ärsom
därför "Bilden"låter sig inteden svenska skolanning göras. avav

ochvad tittar påberoendeskolan varierar manvem som ser,av
granskning skolanväljer. Vi har i vårvilket perspektiv avman

har ställtperspektiv. frågor viskolan barnets Deförsökt somse ur
till kunskap ochskolan tillgodoser barnetshur den svenska rättär

9 100Skolverkets rapport nr
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utveckling och vilket stöd och skydd barnet får. På motsvarandesom
har vi granskat vilket stödsätt enskilda skolor får myndig-som av

heter olika nivåer för skolornaatt utvecklings-ge gynnsamma
betingelser. Slutligen har vi granskat hur det svenska skolväsendets
regelverk speglar Barnkonventionens bestämmelser och anda.
Elevers till inflytande i skolan harrätt behandlats i det föregående,
avsnitt

Vi vill i sammanhanget peka på det inom skolans områdeatt
pågår omfattande utrednings- och utvecklingsarbete.ett Bland annat
har Skolkommittén lämnat två betänkanden har följtssom av
propositioner, vilka belyser föräldrainflytande och elevdemokrati.
Skolkommittén skall ha slutfört sitt uppdrag den l novembersenast
1997. Det pågår vidare utredning hur för funktions-ansvareten om
hindrade barn i skolan skall fördelas mellan kommun ochstat,
landsting. Vidare har kommitté tillsatts med uppdrag redovisaatten
viktiga utgångspunkter för stödja och förebygga läs- och skriv-att
svårigheter. Denna skall redovisa sitt arbete den l septembersenast
1997. Regeringen har vidare i regleringsbrevet för budgetåret 1997

Skolverket i uppdrag vidta särskildagett utvärderings-att och
utvecklingsåtgärder elever med behov särskilt stöd.som avser av
Därutöver har kommitté utarbetat förslag till måldoku-ett nytten

för den pedagogiska verksamheten för barnment och ungdomar i
åldrarna 6 till 16 år. En parlamentariskt kommitté harsammansatt
tillkallats för lämna förslag till förnyelse lärarutbildningen.att Enav
arbetsgrupp med för myndigheter och departementrepresentanter
har haft till uppgift inventera det arbete sker påatt myndighets-som
nivå och skolans värdegrundrör föreslår hur det kansamt samordnas
och till skolans vardagsarbete. Arbetsgruppen har nyligenanpassas

sina slutsatser och förslag.presenterat
Den ll 1997 överlämnade regeringen utvecklingsplanmars en

för förskola, skola och vuxenutbildning till riksdagen. I utveck-
lingsplanen redogör regeringen för sin grundläggande på ut-syn
bildningsväsendet och vilka områden kommeranger attsom
prioriteras under den kommande tvåårsperioden."

° SOU 1995:103, 1995/972157,SOU 1996:22, 1996/972109prop. prop.
" Regeringsskrivelse 1996/971112, bet. l996/97:UbU, rskr. 1996/972260



till utbildning1997:1 16 BarnetsSOU 289rätt

till utbildning i Sverigel1.2.2 Rätten

skollag, förordningarhar gjort genomgång och läroplaner-Vi aven
kan vi därvid konstatera svenska utbild-Generellt detsett attna.

regelverk i allt väsentligt återspeglar Barnkonventio-ningsväsendets
bestämmelser och anda. offentliga skolväsendet för barnDetnens

omfattar gymnasieskola,ungdomar grundskola, sameskola,och
specialskola och särskola. finns det bland friståendeDärutöver annat

kostnadsfriPrincipen grundutbildning skall ochskolor. attom vara
för alla slås fast i regeringsformen där det stadgas allatillgänglig att

omfattas den allmänna skolplikten har till kostnads-barn rättavsom
utbildninggrundläggande i allmän skola 2 kap. §. skol-fri 21 Av

det alla barn bosatta i landet har skolpliktlagen framgår äratt som
få utbildning det offentliga skolväsendetdärmed inomoch rätt att

ungdom kap. Utbildningen skall vidareför barn och 3 l §. ta
till barn med särskilda behov. och verkar ihänsyn Var somen

skall främja aktning för varje människas egenvärde kap.skolan l
Skolan har därförskollagen. skyldighet upprätthålla2 § atten

disciplinen i skolan förenligt med barnets mänskli-sätt ärett som
värdighet och i läroplanen föreskrivs "ingen i skolan /skall/attga

för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivtutsättas
Främlingsfientlighetbekämpas. och intolerans måste bemötas med

kunskap".
Utbildning har alltid varit viktig del den svenska välfärds-en av

vilket inneburit kommunerpolitiken, och landsting haratt stat, satsat
skolan. Målet har varit bygga demokratisk skola, skolaatt en en

förändringarför alla, de sker i arbetsliv ochmotsom svarar som
samhälle. Skolan har också hela tiden utvecklats. Reformeringen av
skolan varit led i uppbyggnadenhar det svenska välfärdssam-ett av
hället.

Asylsökande barns till utbildningrätt

allt väsentligt återspeglas Barnkonventionen i det svenska utbild-I
ningsväsendets regelverk. På punkt vi dock Bamkonven-atten anser

bestämmelser ochtionens anda inte återspeglas i de svenska
Skollagens bestämmelserreglerna. grundutbildning skallattom vara

kostnadsfri och tillgänglig för alla omfattar endast barn ärsom
landet dännedbosatta i och utesluts asylsökande barn och barn som

ansöker uppehållstillstånd på någon grund. bosattSomom annan
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landet.rätteligen skall folkbokförd i barnräknas den Försom vara
vistas i Sverige i avvaktan på beslut uppehållstillstånd finnssom om

till utbildning.endast begränsad rätten
regler gäller i dag asylsökande barnDe deär attsom som, om var

Sverige skulle i grundskolan, skallbosatta i gå i grundsko-tas emot
lan i den kommun där de vistas, enligt grundskoleförordningen och

barn.särskild förordning undervisning för asylsökandeomen
antalet timmar begränsade enligt den särskilda förord-Däremot är

förningen. finns tak kostnaderna för asylsökandeDet barnsäven ett
ersättning kommunerna fårutbildning. Den ärstatensom av

begränsad till mellan och 65 den genomsnittliga60 % kostnadenav
grundskolan.för elev i den svenskaen

Asylsökande eller barnbarn söker uppehållstillståndsom av
andra skäl och i behov särskola har heller inteär rättsom av samma

svenska bam. fråga barn funktions-grund vissaIsom om som av
hinder inte kan gå i grundskolan eller särskolan och därför skulle gå
i specialskolan de bosatta i landet, gäller, enligt 7 kap. 2 §om var
specialskoleförordningen för1995:401, styrelsen special-att en
skola får medge barn vistas i Sverige i avvaktanatt ta emot ett som

beslut i ärende uppehållstillstånd. Vi asylsö-ävenett attom anser
kande skall få till utbildning inom särskolan.rätt

heller ungdomar mellanInte 16 och 18 år har tillrättsamma
utbildning barn bosatta i Sverige. har de enligtDäremotärsom som
lagen 1994:137 mottagande asylsökande och instruktionom av en

Invandrarverketfrån delta i "studieverksamheträtt att mot-som
gymnasieskolan". Ansvarig för ungdomarna får tillgångattsvarar

till sådan utbildning den förläggning vid vilken de registre-är ären
rade. Förläggningen kan köpa utbildning från kommunalen
gymnasieskola eller ordna det på kommunEnsätt.annat som
frivilligt anordnar utbildning gymnasieskola för asylsökande
ungdomar får inte ersättning för det staten.av

Barnkonventionen inte någon begränsning i barnets tillgör rätt
utbildning. Konventionens rättigheter omfattar alla barn inom
landets "jurisdiktion" artikel det vill barn2, sökersäga även som
uppehållstillstånd i landet. BarnkonventionenI används begreppet
"bam söker flyktingsstatus" i artikel 22. sådant barnEtt har rättsom

2 Jfr. 1985/86:10 del 81 fA,prop. s
3 6 kap. 2 § grundskolcförordningen 1994:1194 och förordning undervis-om
ning för asylsökande bam, SKOLFS 1993:21

Ersättningsförordningen 1990:927 28 §a
5 SIV, GDI 1994:11
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de tillämpligabistånd "vid åtnjutandeskydd och humanitärttill av
internationellakonvention och i andrai dennarättigheter som anges

humanitärmänskliga rättigheter eller rätt".rörandeinstrument
i dennakan vägledninginternationella instrumentAndra som ge

status. står detkonventionen flyktingars Därfråga attär t.ex. om
schools. Viutbildning admissionflyktingbarn har tillrätt to anser

asylsökande barnockså får tillkommadenna rättatt genomanses
tillämpning dessaartiklarna ochvad i 22 28. Ensägs avsom

skyldiga tillhandahållatillsammans innebärartiklar är attatt staterna
kostnadsfri grundutbildning till flyktingbarn ochobligatorisk, att

grundutbildning.utbildningtillhandahålla Försuccessivt utöver
tilldet asylsökande bam skall haSveriges del innebär rättatt samma

gymnasieutbildning svenska bam.grundutbildning och som
enligt mening, reglerna för asyl-innebär i sin vårDet atttur,

och ungdomars utbildning, liksom barn sökersökande barns som
skäl, bör ändras så det klart framgåruppehållstillstånd andra attav

till utbildning svenskabarn i princip fårdessa rättatt samma som
barn.

asylsökande barn och ungdomar liksom deVi alltså att somanser
söker uppehållstillstånd andra skäl skall ha tillrättsammaav

bosatta i Sverige. skall gälla allutbildning barn Denna rättsom
utbildning. bör i princip gälla alla barn befinner sig inomDetta som

bör ingen förändring ske vad gäller skolpliktlandet. Däremot utan
efterskolgången måste varje enskilt barns behov. Barnanpassas som

till från andra länder har mycket skiftande kunska-kommer Sverige
erfarenheter. från tidigare välfungeran-och Många barn kommerper

de hemlandet andra aldrig har haft möjlighetskolor i medan att
i skolan. livssituation präglas vidare ovisshet och mångaDeras av
bär upplevelser krig och andra svårigheter med sig. Innehållet iav

uppläggningen skolverksamheten därför utformasoch måsteav
utifrån bedömning varje enskilt barns bästa. vissa barnFör ären av

stöd för finna struktur i tillvaron medankanske skolgången ett att en
andra kanske inte orkar delta i undervisning lika många timmar som

barnets kan i praktikenandra barn. bedömning bästa såledesEn av
innebära asylsökande barns undervisning begränsas i jämförelseatt
med barns. bör sådana begränsningar inte finnas iandra Däremot det

till förregelsystem utbildning asylsökande bam.rättenstyrsom

SÖ6 1954/55 1961/33, 1966/72, 1970/62, 1967/45
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till kunskap11.2.3 Barnets rätt

Barnkonventionen innehåller inte bara till undervisningrätt utanen
till kunskap. Varje människa behöver i dag båderätt ungen

grundskole- och gymnasieutbildning för framtidagrund sitt livsom
och lärande. Kunskap i realiteten nödvändig förutsättning förär en

barn och ungdomar skall kunna bli delaktiga i samhälls- ochatt
förbereder förarbetslivet. Skolan eleverna livet helhet; försom

arbetslivet, för vidare studier och för rollen samhällsmedborga-som
Om skolan misslyckas i sitt arbete innebär det början påre. en

negativ livsutveckling för bristereleven. uppkom-Att reparera som
mit i grundskolan i livet mycket och dyrt både försvårtärsenare
individen och samhället.

förTill grundskolans viktigaste uppgifter hör lägga grundenatt
barnets utveckling goda kunskaper i läsning, skrivningatt gegenom
och räkning. förGrundskolans kursplan svenska uttrycker det så att
det skolans viktigaste uppgift skapa goda möjligheter förär att
elevernas språkutveckling. svenska skolan lyckas ocksåDen gene-
rellt med uppgiften lära barn läsa och skriva. Sverige ärsett att ett
land med stolt tradition läskunnig befolkning. Etten av en par
internationella genomförtsstudier under 1990-talet har visat attsom
flertalet svenskar i olika åldrar har god läsfönnåga jämfört meden
invånare i andra länder. undersökning genomför-En av vuxna som
des inom visade1994 OECD, svenskarna totalt hade de klartatt sett
bästa resultaten. internationella jämförelsenDen skol-senaste av

läsfárdighetelevers från 1990/91. visade denDen genomsnitt-är att
god.liga nivån på svenska elevers läsförmåga är

Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskapliga
bedöms vidare Skolverket allmänt goda. Hösten 1996ämnen av som

presenterades internationell jämförelse mellan elevers kunskaperen
i matematik och naturkunskap. undersökningen kom SverigeI på
fjortonde plats i matematik och på elfte plats i naturvetenskap
jämfört med 25 andra länder.

Genomsnittligt enligt Skolverkets utvärderingar, de svenskaär,
elevernas prestationer i skolan goda. Om däremot lämnar deman
genomsnittliga värdena och riktar fokus depå elever liggersom
under genomsnittet finns tendenser anledning till mycketsom ger

Skillnaden mellan elever bra och eleverstor presteraroro. som som
ligger under genomsnittet i dag mycket Och skillnadernaär stora.

EIA Literacy
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läsför-skoleleversnämnda studienöka.tenderar Denatt avovan
bästa och demellan devisade variationolika ländermåga i storen

eleverna iMedan de bästasvenska skolor. 10 %läsarna isvagaste
bland deläsförmågan 10 %internationellt,iSverige låg topp var

med lägreländerSverige i mångailäste dåligt, änsämresom
mellandessutomPedagogisk forskning visarmedelvärde. gapetatt

matematikskoltiden.ökar under Ide läsarnade bästa och svagaste
elever.olika Enskillnader mellanfinns liknande grupper av av

skillnadervarje blirdet för årvisarSkolverkets störrerapporter att
ÄvenÖvriga. imatematik och delägst idemmellan presterarsom

kunskaper.spännvidd mellan elevernasfinnsengelska denna
växandetyderteckenfinns såledesDet att gruppensom

tilloch kommergrundskolansig fram" iungdomar "hankar gym-
gymnasi-för klarakunskapsluckormed alltförnasiet attstora av

fann vid sinStockholms stadSkolinspektören iestudierna. t.ex.
mellan 20 ochgymnasieskolor i Stockholminspektion 23 attav

har läs-gymnasiet i dagkommereleverna%30 ensomav
grundskolan.i Enhögst årskurs 7förmåga motsvarar annansom

gymnasieelever igymnasieskolor med 800undersökning treav
brister ieleverna hadevisade hälftenStockholms kommun att av
ingickde elever ide flestaläsförståelsen. Detta trots att somav

högskoleforberedandeundersökningen gick på program.
ungdomardagens barn ochoch skrivsvårigheter hosläs-Att

oacceptabelt. intemening, Barnöka enligt vårtenderar är,att som
skolan kommer snabbtde första åren ioch skriva underlär sig läsa

blir ofta felaktigti ond spiral.andra och hamnar Deefter i ämnen en
motivatio-förlorar lusten lära ochdebetecknade "dumma", attsom

svårigheter iinnebär derasförsvinner, vilketfor skolarbetet attnen
derassikt minskardag går. På långblir forskolan större var som

kontroll sittsamhället och fåkomma imöjligheter över egetattatt
skriftspråkligtgrad bygger påsamhälle i högliv, eftersom dagens ett

påverka samhälletdelta i ochmöjlighettänkande.abstrakt Deras att
Regeringen hardemokratiproblem.därmed.minskar Detta är ett

dir. 1996:60 medoch skrivkommitténkommitté,tillsatt Läs-en
kan åtgärdas ochläs- och skrivsvårigheterredovisa huruppdrag att

frågan prioriteras.Vi förutsätterförebyggas. att
alltför elever i dagi orsakerna till mångahar spekuleratsDet att

all-de centrala skolämnena. Denbristande kunskaper ihar mest

1996Skolverkets 100,rapport nr
19Skolinspektörsrappon, 1996:7
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samhällsutvecklingen, den ökade arbetslösheten och ned-männa
skärningar inom skolans område har i den allmänna debatten
framförts orsaker, också orsaker finnastår iattsom men som
skolans arbete.inre Kritik har riktats innehållet i svenskun-t.ex. mot
dervisningen där kritikerna hävdar dagens skola alltför inriktadäratt

den tekniska aspekten läsning och skrivning. Dessa attav anser
fokus istället bör läggas barnets förståelse och reflekterandetav
kring Många barns bristande erfarenheter läsa ochtext. atten av
skriva också problem. kunnaFör lära sig läsa ochett attses som
skriva måste läsa och skriva ofta och mycket. Andra hävdar attman
grundskolan har bristfällig kontroll vad eleverna faktiskt kan.en av

barn inte lär sig läsa ellerAtt har svårigheter långt istora upp
åldrarna måste i första hand, enligt mening,vår problemettses som
för skolan och inte brist hos barnet eller hos barnets miljösom en
utanför skolan. Varje elev lämnar skolan tillräckliga läs-utansom

skrivkunskaperoch misslyckande för skolan. principIär ett stort
alla barn kan lära sig läsa, skriva och tillgodogöra sig undervisning
och införskaffa de baskunskaper behövs för klara sig iattsom
dagens samhälle. Vissa barn behöver längre tid och särskilt förstöd

tillgodogöra sig undervisningen, medan andra klarar uppgiftenatt
kortare tid. Positiva förväntningar skapar vilja och motivationsom
hos eleverna, stödjande atmosfär och individuellt anpassaden en
undervisning det genomgående framförs förslag förär attsom som
komma tillrätta med skolans problem med lära alla barn läsa ochatt
skriva. skolor undervisningenAtt efter varje elevs för-anpassar
utsättningar och utvecklingsnivå nödvändighet inteär storaen om
elevgrupper skall hamna efterkälken.

Elevernas kunskapsutveckling skall följas utveck-upp genom
lingssamtal minst gång termin och i slutet årskurs fem görsen per av

avstämning mål i kursplanerna. Nationella iämnesprovmoten
svenska, engelska och matematik finns för eleverna haratt se om
nått kravnivån i årskurs Proven inte obligatoriska. Skolan harär

lagstadgat särskilt stöd till elever har svårighe-ett attansvar ge som
i skolarbetet. Från och med den juli 1995 regleras il grundskole-ter

förordningen 1994:1194 elev har behov särskildaatt om en av
stödåtgärder skall åtgärdsprogram utarbetas. Vid utarbetandetett av

bör skolpersonalen samråda med eleven och elevensprogrammet
vårdnadshavare. åtgärdsprogram,Ett utfonnat elev, förälder ochav
lärare tillsammans, det lättare för skolan planera utifrån varjegör att
enskild individ hänsynoch till den enskilda elevens behov ochta
förutsättningar. viktigtDet både på kommun- ochär att man



till1997:116 Barnets utbildningSOU 295rätt

får det stöd de behöver så detskolnivå till elever inteattatt somser
skolan med bristfälliga kunskaper.finns elever lämnarsom

i behov särskilt stödBarn av

barnet till utbildning på grundval likaBarnkonventionen rätt avger
till individuellt anpassaddetta innefattas bl.a.möjligheter. I rätten

särskilda behov. god värdemätareundervisning för barn med En
harvi, hur skolan sig de eleverskolas kvalitet, är tar an somanseren

undervisning. dessa elever klarartillägna sig skolans Hursvårast att
utvärde-skola de medeltal isig säger än presenterassommer om en

ringar.
väli Bilden Skolan 1996 skolanSkolverket konstaterar tarattav

oftaelever tydliga fysiska handikapp. saknashand med Däremotom
dokumentation och åtgärdsprogram, vilket densamlad ären

huvudmännen iorsaken till Skolverkets kritikvanligaste mot
kommer kläm och i allt mindre utsträck-tillsynsärenden. iDe som

med mindre tydliga svårigheter,ning får stöd eleverär tystasom
skrivsvårigheter, elever med dolda funktions-elever med läs- och

Regeringenoch elever med allmänna skolsvårigheter.hinder
utvecklingsplan "det finns grundad förkonstaterar i sin attatt oro

stöd och vissabesparingarna slår elevgrupper behöver attmot som
Åtgärderlidande. för förbättra för dessabarn blir situationenatt

därförelever därför nödvändiga". Regeringen begärär rapporten
från Skolverket hur kommunala budgetnedskärningar påverkarom
skolsituationen för denna elevgrupp. Utifrån artikel barnets3 om

möjligheterbästa och artikel utbildning på grundval lika28 avom
situationen för barn i behovvill vi understryka vikten attav av

förbättras.särskilt stöd

Skolk

delar med vårdnadshavama för tillKommunen ansvaret att attse
fullgör sin skolplikt. kap. skollagen föreskrivsbarnet I 3 13 § att

skall till skolpliktiga"kommunen elever i dess grundskola ochattse
fullgörsärskola sin skolgång". kapitel står det "denI 15 § attsamma

2° skrivelse 1996/97:Regeringens l 12
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har vårdnaden skolpliktigt barn skall till barnetett attsom om se
fullgör sin skolplikt".

Barnkonventionen finnsI särskild bestämmelse, artikel 28 e,en
ålägger regelbunden"uppmuntra i skolan ochnärvarostaten attsom

minska antalet studieavbrott". Vi det synnerlig vikt attanser vara av
kommunerna i sina skolplaner har strategi för motverka skolk.atten

till utveckling11.2.4 Barnets rätt

Bamkonventionens grundprinciper barnetsEn till utveck-är rättav
ling, artikel skall i relation till artikelDenna 29 stadgarses som

utbildningen skall syfta till "utveckla barnets fulla möjligheteratt att
i fråga personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga".om
Barnkonventionen därmed bild skolan "växthus"ettger en av som
där varje barn skall förutsättningar utveckla sin personlighet,attges
sina anlag och sin förmåga. Skolan skall alltså varje barn möj-ge
ligheter till optimal utveckling och varje barns kapacitet ochen
särskilda "gåvor" skall tilltas vara.

Ården svenska skolanLever till dessa högt ställda målupp
skolan det "växthus" och stimulerar alla elever isom engagerar
deras utveckling Väcker skolan elevernas lust lära Svaren påatt
dessa frågor sannolikt både och nej. Variationema mellan olikaär
skolor ochInom skola finns också variationerär stora. en samma
mellan klasser enskildaoch elever. Vissa skolor har utvecklat ett
sådant positivt pedagogiskt och socialt klimat de kan betecknasatt

"växthus" för barn och ungdomar. andraI skolor situationenärsom
den rakt förutom tillkortakommanden det gällermotsatta, när
undervisning och kunskapsförmedling präglas dessa skolor av
otrivsel och skolk, skadegörelse och mobbning.

Vilket betyg då eleverna skolan Enligt attitydunder-sätter en
sökning skolan.Skolverket har låtit trivs de flesta elever igörasom

skillnaden mellan olikaMen åldrar ganska eleverYngreär stor.
tycker bättre skolan äldre. negativaDe skolanän rösterom om som
förs fram kommer oftast från elever i högstadiet och gymnasiet.
Både i undersökningarna och i vardagliga sammanhang åter-mer
kommer många elever ständigt till vissa grundläggande krav på
skolan; det måste roligt i skolan, det måste meningsfullt,vara vara
skolan måste plats på, måste på allvartrygg att tasvara en vara man

1 Skolverkets 72rapport, nr
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sinfå inflytandeoch måstesig delaktigoch känna överettman
skolsituation.

alltförmånga, många,undersökningar tyder dock påradEn att
gymnasieskolangrundskolan och iårskurserna ii de högreelever

meningsfull.och fögalångtråkig, olustigskolanupplever som
Stockholmvid Lärarhögskolan iBengt-Erik AnderssonProfessor

utvecklingsmiljö."analyserat skolanundersökninghar i somen
skolor ielever i tio olika Stor-omfattade 200Undersökningen 1

och hög-i årskurserna 9 påEleverna gick 7stockholmsområdet.
eleverna hargymnasiet. På fråganoch årskurs påstadiet 2 om

svarade cirka 20 ja.använda sin fantasi i skolan %möjlighet att
roligt" i skolan.tyckte "dettredjedel elevernaOmkring äratten av

följande påstående:årskurs instämde ieleverna i 99 % av
för mig".verkligen betyder någotsakerskolarbetet jaggör som

och i årskursi årskurs % 2andel för eleverna 7 17Motsvarande var
hälften högstadieung-Vidare håller cirkagymnasiet 16 %.på avvar

förfå utlopp minapåståendet "Det svårtmeddomarna är attattom
för lärarna inte särskiltElevernas entusiasmi skolan".intressen är

Över hälften elevernaförtroende. 55 %inte heller derasstor, av av
följandegymnasieelevema avvisarhögstadie- respektive 61 % av

problem finns det åtminstonejag har personliga såtanke: "Om en
kan vända mig till".lärare jag

mindre studiekurs i gymnasie-studieavbrott ochEn rapport om
skolanavbryter sin utbildning beskriverskolan visar eleveratt som

termer. bygger på ungdomarsmycket negativa 143i Rapporten
och den samtidigtförklaringar till de misslyckade studierna geregna

elever berättarmåste allvar. allabild skolan Nästantassomen av
undervisningendem. beskriverundervisningen inte Deatt passar

Med detta de ofta undervisningenalltför "teoretisk". attmenarsom
också undervisningenför dem alltför hög nivå,ligger attmenen

"teoretisk"beskriva undervisningenointressant. Attär samman-som
de passiva underuppfattningfattar också elevernas ärattom

påverkasjälva inte har någon möjlighetlektionerna och de attatt
eleverkan tilläggas studienundervisningssituationen. Det att om

studiemisslyck-skolgång inte bara berättaravbrutit sinhar omsom
ungdomarna hade börjat studeradel de intervjuadeande. En stor av

efter ha avslutat sina gymnasistu-eller folkhögskolapå komvux att
dier.

21Andersson B-E, 1995.
23Skolverkets 85rapport, nr
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Följande citat flicka avbrutit sina gymnasiestudierav en som
måste, enligt vår mening, mycket allvarlig kritik motses som en
skolan: "Jag ville lära mig inom olika områden. Det gick attmer
snabbläsa på bussen och skriva jättebra. börjadeJag må dåligt. Det

inrutat,så lärde inte för kunna för skriva påatt utanvar attman
Man inte till lära. Detuppmuntras negativtatt är ettprov. monotont

lära. Intressanta sakersätt blir tråkiga.att Världen blev så liten.
Elever något skall fyllas.är Det sorgligt".tomt ärsom

Att lärarna inte hänsyn till elevernas förutsättningartar och
i deras bristande förkunskaperstruntar orsaker tillanges som

studieavbrotten. Skolmiljön beskrivs vidare på föga entusiatisktett
eleverna. Opersonligasätt och otrivsamma lokaler ochav en

upplevd otrygghet vanliga anmärkningar frånår elevernas sida. Men
huvudorsaken till eleverna avbryter sina studier,att professormenar
Bengt Börjesson vid Lärarhögskolan i Stockholm, måste sökasnog
bland andra omständigheter. En sådan omständighet kan attvara
eleverna har för lite eller inget inflytande i skolan. Frånvaron av
inflytande aspekt inteär bli sedd denatt växandeen av som
människa individ medär, allt potential förstörreman som en egeten
ansvarstagande. inteAtt "få inflytande" i undervisningssituationen

bli betraktadär oseende lärare,att lärare i sin blindhetav en en som
inte relaterar till eleven. Börjesson grundorsakännu tillattmenar en
de avbrutna studierna står finna i relationen mellan elevatt och
lärare, eller frånvaron verklig relation mellan elev ochsnarare av en
lärare.

Det oroande bildär studieklimatet tecknas deen av som av
intervjuade eleverna. Ingen de intervjuade eleverna har berättatav

några där olika läraremöten eller rektor, syofunktionär ochom
lärare tillsammans har diskuterat med eleven olika lösningar. Enom
elev beskrev situationen så här: "Det ingen idéär medatt prata
läraren. Hon inte vad jag heter ochvet märker inte jag ärens om
borta. Det två veckor innan hon saknadetog mig och frågade
klasskamratema jag När de svarade jag slutat reageradeattvar var.
hon inte och ringde mig". Bengt Börjesson sådanens attmenar en
beskrivning måste tolkas i "Naturligtvis har lärarnasystemterrner.
brustit i sin professionella yrkesutövning tillkortakomman-men
dena har uppstått i skolmiljö där inte har skapat minimumen ettman

förutsättningar för förståelseformer ligger utanför självaav som
undervisningen". Börjessons slutsats dessa eleversär att om

24Börjesson B, Ungdomsrapporten 1995, del
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vittnesbörddegiltiga såstudieavbrottsina ärberättelser är omom
forskningsresultatdeskola. Tarsocialt inkompetent sommanen

ifråninte kommakanallvarelevperspektivet påfrånutgår man
ligger iskolanförbättramöjlighetviktig attslutsatsen attatt en

inte barabetyderpedagogiska arbetet. Detdetkvaliteten iförbättra
mellanrelationinbegripamåstei klassrumundervisning utan en

ochgillandeförtroende ochdär det finnseleven rentavochläraren
identifikation med ärsidafrån elevernasmöjlighet vuxen somenav

viktig för dem.
arbetet sådet inreutvecklarskolornaviktenvill betonaVi attav

börarbeteutvecklas. dettaIförutsättningaralla barn attatt ges
institutioner ochsamhälleligamed andrautveckla samarbetetskolan

föräldrarshar visatForskaremed föräldama.organisationer attsamt
de tillstöddetbarns skolgångoch sinatill skolanattityder samt ger
Föräldrarsskolgång.för barnetsbetydelseavgörandebarnsina är av

föräldrarnaden kontaktsjälvfalletpåverkastill skolanattityder av
med skolanshar representanter.

förskolansockså betonasammanhangetVi vill i attansvar
andlig utvecklingfrämjautveckling.andliga Attelevernasfrämja

betyda:barn och ungdomarförkan

upplevelsergränsöverskridandesymboler förfå begrepp ochAtt-
musiken.elleri konstennaturen,

förundrasensamhetandra eller itillsammans med överAtt-
skönhet.gränslöshet ochuniversums

och slut.inför livets börjanoch respektkänna vördnadAtt-
livsfrågorviktigabearbetafå språk för kunnaAtt attett egna-

förlåtelse.mening, skuld ochkring
till livet och tillvaronförhållningssättreligiösalära kännaAtt-

känslor ochinnerstasjälv och sinalyssna inåt, sigvåga påAtt-
tankar.

kulturarv.centraltfå kunskapdel ochAtt ettomav-

tillsammansnågonting,inte "lära ut"handlarDetta attutanattom
frågor. förutsätterlivets svåra Detungdomar diskuteramed barn och

förmåga lyssna.för enskilda barnet ochrespekt det att
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11.2.5 Barnets till skyddrätt

Barnkonventionen barn har till skyddrättattgenomsyras motav
utnyttjande och olika slag.övergrepp En rad sakartiklar specifice-av

situationer och förhållanden barn särskilt skall skyddasrar mot.som
Under utarbetandet Barnkonventionen ospecifik artikelsattesav en
in, artikel 36, stadgar barnets skall skyddas "alla andraatt motsom
former utnyttjande kan skada barnet i något avseende".av som
Anledningen till den artikeln ingår i konventionen föratt var en oro

samhällsutvecklingen skulle medföra områden däratt barnnya
behövde skydd, inte täcktes de befintliga sakartiklarna.som av

harBarnet således ovillkorlig till skyddrätt iövergreppmoten
skolan. Alla elever måste kunna känna sig i skolan. Skolantrygga
måste plats dit barn kan rädda. Så inteutan att ärvara en vara
alltid fallet i dag. Några säkra uttalanden omfattningenom av
mobbning i svenska skolor låter sig inte eftersom mobbninggöras
delvis dolt problem. undersökningarDeär finns tyder dockett som

det mycket omfattande problem.äratt Denett senaste stora
undersökningen genomfördes 198325i Sverige hösten och den visade

cirka eleverna15 % i grundskolan varje åratt inblandade iav var
mobbning "ibland eller oftare". 10 % för mobbning.utsattavar
Vissa jämförelser går mellan denna studie ochgöra undersök-att en
ning Folkhälsoinstitutet gjort elevernas hälsa komplet-som om som
terades med frågor kring mobbning. denna framgårAv 1 l %att var
inblandade i mobbning och % regelbundet7 för mobb-att utsattes
ning. skulleDet kunna tolkas nedgång med jämförsom en svag man

årskurser i båda undersökningarna blir nivåerna ungefärsamma
lika.

Under år har kopplingen mellan mobbning och grövresenare
våld och brottslighet uppmärksammats allt Mobbning harmer.
gradvis utvecklats till innefatta våldshandlingar.att grövre En
kartläggning våld bland ungdomar i mellanstor svensk stadav en
visar hälften, 52 %, åttondeklassarnaöveratt upprepadeav som
gånger mobbat andra i skolan också hade attackerat, sparkat
och/eller hotat gatumiljön."andra i

Vi skolan och det omgivande samhälletatt har absolutmenar en
skyldighet skapa sådana miljöer skyddaratt barn och ungdomarsom

25Olweus D
2 Blunda inte för mobbning. Barnombudsmannen 1997
27Forskningsrådsnämnden, källa 46, 1995
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mobbningenminskadärför aldrigMålet kan attfrån övergrepp. vara
någonsinmänniskaellerbarningetmålet måste att ungutan vara

barnstvivelminstarådafår aldrig attmobbning. Detför omutsätts
iprioritethar högstavälbefinnandeochtrygghetungdomarsoch

skolanverksamheter är.offentliga som
tvingadskolpliktigt barn är attobligatorisk. EttGrundskolan är

miljön. Barnetsuppfattarsjälvtdethurskolan,isiginfinna oavsett
omprövadeåtgärderellerfå beslutformella vägarmöjligheter att

gradi högbegränsade. såledesElever ärmycketprövadeeller ärens
inlevelseför-omdöme,och lärarnasskolledningenstillutlämnade

särskiltbakgrund,dennaställs,Detoch motmåga engagemang.
arbetsklimat,skapa ettambitionskolans gottettatthöga krav

form.i någonmobbningutesluterklimat som
våraeleven mestden ävenbarainte utanberörMobbning utsatta

skolanssamhället. Iirättigheterochvärderingargrundläggande
grund-medöverensstämmelseiverksamhetenutformauppdrag att

förförståelsefrämjaochvärderingardemokratiska attläggande
våldmedkonflikterlösaintebarnläraingårmänniskor attandra att

under någraskolan intevåld iBudskapetvåld.hot atteller om
samhällssekto-allamåstekanomständigheter accepteras genomsyra

slåreleverhandlardetDetta ensomoavsett gruppom enomrer.
slåss. Detjämnstarka elevertvådetindivid ellerenskild år somom

situationertillförhållningssätti sittsamhällssektorerallainnebär att
aktivtmåstemobbasellerslagsmåliungdomar hamnarochdär barn

inträffar.händelseså snart enagera
omedelbartproblemakutdelsmåsteMobbning ett somsomses

missförhållandenallvarligadelsåtgärdas,måste symtomettsom
orsak tillochbådeandra ordmedMobbning symtomskolan.i är

enstakaisolerat,sker inteMobbningskolmiljö.destruktiv ensomen
perspektivetlångsiktigaidetmåsteaggressionshandling, sesutan

inblanda-denågotbarainte"kommunikation" säger omsomensom
ifinns"anda"dennågotocksåeleverna sägerde somutan omsom

åtgärdernakonkretadeockså motperspektivsådant ärskolan. I ett
uteblivnaellerreaktionerfaktiskadealltsåmobbning, vuxnas

samladeskolansbeskriver"kommunikation"reaktioner, somen
därmed inteoch"inte ser"där deskolaattityder. En reagerarvuxna

intehållning. Att"mobbningstolerant"signalerarmobbningenpå en
inofficiellaskolan, den"normala"dettillleder attreagera

individerenskildatillåterkollektivt förstås attatt mansomnomien,
detintemobbning eller äringripersig deilla. Varefar mot envuxna

ochutvecklingförgrundenläggeroundvikligenreaktion avsom
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lärande sociala relationer och socialt hos alla elever. Denom ansvar
konkreta innebörden formuleringarna i skollag och läroplan förav
eleverna manifesteras i hur de på skolanvuxna reagerar.

Forskningen mobbning omfattande, projekt förärom att
motverka mobbning likaså. slutsatserDe har dragits överens-som

i Tvåstämmer grundläggande förutsättningarstort. måste finnas för
mobbning överhuvudtaget skallatt kunna förebyggas. Dessa förär

det första i skolan uppmärksammar och bliratt medvetnavuxna om
omfattningen mobbning och för det andra med kraft ochattav vuxna

går för förändra Gradensituationen. lärartät-attengagemang av
het under har visat sig ha klart sambandrasterna t.ex. medett
mobbningens omfattning skola. måsteDet vidare skolanen
skapas positiv anda bygger på respekt för varandra i skolanen som
och denna anda måste omfattas alla, såväl lärare elever. Attav som
åtgärda mobbning dra eleverna i arbetet dömtutan att är att
misslyckas. Vidare måste det i skolan finnas ordningsregler och
sanktioner för oönskat beteende.

Vi vill också rikta uppmärksamheten mobbning inte enbartatt
innefattar våldshandlingar. Flickor har oftast andra uttryck för
mobbning pojkar. Pojkarän använder oftare våldshandlingar medan
flickor har "psykosociala strategier" utfrysning, nedvärde-mera som
rande tillmälen och andra kränkande handlingar. Forskningen om
mobbning har inte varit könsneutral eftersom de flesta empiriska
studier studier mobbningär pojkar inblandadeärav som

Den elev mobbas måste omedelbart skydd och i deettsom ges
fall där det fråga våld eller hotär våld begås faller inomom om som

för brottsbalken bör skolan polisanmälan.göra Misshan-ramen en
del, olaga hot och brottslig verksamhet inom skolan får aldrigannan
enbart socialt problem skall åtgärdasett inomses som som ramen
för skolans åtgärdsprogram mobbing.mot

Lärares och skolpersonals och kontakt medannan engagemang
eleverna förutsättning förär de överhuvudtaget skall kunnaatten
uppmärksamma och åtgärda mobbning. Men måsteengagemang
också manifesteras på alla nivåer, i kommunens olika beslutande
församlingar och i den lagstiftning reglerar skolans verksamhet.som

Hur skolornas arbete mobbning skall organiserasmot och vilket
arbetsgivaren har regleras i arbetsmiljölagen och skollagen.ansvar

Arbetsmiljölagen gäller för denäven genomgår utbildning. Detsom

Z Rapport 1996:14. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitetnr
29Björk M, 1995
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arbetstagare,likställs medårskursmedochfråneleverinnebär ettatt
ochskyddskommittéerskyddsombud,reglerdet gällernärutom om

det i kommunernaskallskollagenkap. 8 §Enligt 2åldersgränser.
visar hurskolplankommunfullmäktigefinnas antagen somen av

åtgärderutvecklas. Deochgestaltasskolväsendekommunens som
mål harnationelladeuppnåförvidtakommunen att somattavser

måldessaskolplanen. Ettframgåsärskiltskallskolanför avsatts av
frånavståndelevvarjeefter attskallskolan tarsträva attär att

behandling.kränkandeförmänniskor utsätts
regeringsuppdragsärskilthafthar attBarnombudsmannen ett

ochmobbninginsatsermyndigheternas attcentralade motsamordna
Uppdragetdebatten.den allmännaimobbningsfrågomalyfta fram

mobbning kantill hurförslagmedsärskildresulterat ihar rapporten
synpunkter. Somochbarnsbyggermotverkas, egnaungassom

enkätunder-1995Barnombudsmannengjordearbeteti detled enett
det finnsframgårdennaskolor. Avoch atti kommunersökning
målennationellaskolplaner. Debrister i kommunernas avstora

skolplanerna.ibeskrivnaofta välkaraktärkunskapsrelaterad är
givitsintemobbninghindraförmålenharDäremot att samma

Endastytligtbehandlas sätt.ofta ellersaknas ettprioritet. De en
det gällermålangivnainnehöll närskolplanernafjärdedel av
har någonintekommunernaHälftenmobbning. att manuppgavav

mobbning.arbeteskolornasuppföljningregelbunden motav
skolaför varjerektornskolan framgårförläroplanernaAv att

formermotverka allaförför skolans att avprogramansvarar
Barnombuds-anställda.ochbland eleveroch mobbningtrakasserier

skolortiodockvisarkommunundersökning att en avmannens
fannsdeochsådant handlingsprogramsaknade attett somprogram

mobbings-åtgärda akutaskullehurhandladeframförallt manom
förebyggasiktlängreför pååtgärdersituationer. Resonemang attom

visadeVidaresällan.förekomuppstodmobbingsfallatt nya
hade någoninteskolornafjärdedelundersökningen att aven

blevtill devända sigkundeelevernautseddspeciellt omperson som
iandra instansersamverkar medskolanfråganmobbade. På om

skolornahela 62 %svarademobbning,gällerdetsamhället när av
självklarhetsågsföräldrarshellernekande. Inte som enengagemang

svaradeskolornamobbning 59 %arbetei skolornas mot av
visade det siggångerföräldrar. Mångaengagerade attatt man

inte 19953 Barnombudsmannenför mobbning.Blunda



304 Barnets till utbildningrätt SOU 1997:1 16

föräldrarnas roll vid akuta mobbningssituationer omdiskuteradvar
och föremål för skilda uppfattningar på skolorna.

Barnombudsmannens arbete mobbning har resulterat i olikamot
förslag kan sammanfattas i några huvudteman. Det handlar delssom

förstärkt lagstiftning vad gäller kommunens, rektorers ochom en
skolpersonals skyldighet förhindra och motverkaatt mobbning.
Andra förslag handlar utökad samverkan mellan skola, fri-om en
tidssektor, föräldrar och socialtjänst. Rapporten ocksåtar upp en
förbättrad kunskap med obligatorisk utbildning för skolpersonalt.ex.
och fortbildninginsatser för olika personalkategorier förslag påsamt
hur elevernas inflytande i skolan och delaktighet i mobbningsarbetet
kan förstärkas. Enligt vad vi har erfarit regeringen i höstattavser
lämna förslag med åtgärder mobbning.mot

Utbildningsutskottet har vid behandlingen riksdagsmotionerav
mobbning deklarerat utskottet allvarligtatt utvecklingenom ser

i skolorna med ökat inslag våld och mobbning. Enligt utskottetav
skall det inte råda någon tvekan varje form kränkandeattom av
behandling mellan elever eller mellan elever och i skolan ärvuxna
helt otillåten och helt i strid med de grundläggande värden som
gäller.

Barnets till skydd omfattarrätt också aspekt skolansen annan av
verksamhet vill rikta uppmärksamheten på. Skolan harsom ett

för barn far illa bliratt aktuella föransvar utredning ochsom
bistånd. Enligt 71 § socialtjänstlagen har alla offentliga verksam-
heter kommer i kontakt med barn och ungdomarsom anmäl-en
ningsskyldighet. Bland dessa verksamheter intar skolan sär-en
ställning, eftersom alla barn går i skolan.

En undersökning gjord i Stockholm visar dock skolpersonalatt
alltför sällan anmäler barn befaras fara illa. Undersökningensom
visade cirka 12 % elever i deatt 23 undersökta skolorna bedöm-av
des ha psykosociala problem. Av dessa hade 67 % sådanen pro-
blematik de borde ha anmälts tillatt socialtjänsten. Endast 16 % av
dem borde ha anmälts hade anmälts och det förstsom efter i
genomsnitt 19 månader. I undersökningen hade också lärare och

skolpersonal intervjuats. Det visade sigannan alla,nästan 95att %,
kände till anmälningsskyldighetenatt skall skydda minderåriga.
87 % visste anmälan skallatt till socialtjänstengöras och 81 %
kände till anmälningsskyldighetenatt gäller alla arbetar isom
skolan. Men 28 % visste inte anmälningsskyldigheten gälleratt även
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Över hellervisste intebarnet far illa. 30 %klarlagtdet inte är attom
delegeras.kanpersonlig, den inteanmälningsplikten är attatt

lagstiftningdensådan okunskap ärVi att somomanser en
föreslår därföroacceptabel. Vifar illaskydda barnavsedd äratt som

uppdrag in-myndigheter iberördaregeringen överattatt seger
iskolpersonal i kommunernafortbildningformationsrutiner och av

Vibarn far illa.arbete medsyfte öka kunskapernaatt ansersomom
samarbetetföransträngningar måstevidare görasstörre attatt

nämndaförbättras.skolan och socialtjänsten Denmellan ovan
generellt fungeradeockså samarbetetundersökningen visade settatt

i utred-använda skolanSocialtjänsten bl.a. dåligdåligt. attvar
skolananmälningaråterkoppling deningsarbetet och att somge

hade gjort.

Framgångsrika skolor1l.2.6

utifrån elevperspektiv innebärförändra skolanAtt attett man
sociala och pedagogiskain i och undersökadjupet måste

elevernas upplevelse skolan tråkigstrukturer i skolan samt av som
kunskapmeningslös. elever tycker det tråkigt medoch Att äratt
felnågot grundläggande i denmåste ärett attsymtomses som

skolan har erbjuda.miljö att
ofta, alltförhåglöshet och brist motivation förklarasElevers

med egenskaper och förhållanden hos eleverna själva; begåv-ofta,
bakgrund, stimulans hemifrån eller andra förhållandenning, etnisk

utgå ifråni hemmet. Vi skolans reformarbete istället börattmenar
föroch erfarenheter vilken betydelse skolan själv harforskning av

finns flera studier visartrivsel och studieresultat.elevernas Det som
och medmed sammansättning eleverskolor likartad socialatt en av

sådan studiekan åstadkomma helt olika resultat.lika Enresurser
omfattar antal skolor i London visar i stort settatt trotsettsom

skolorna.resultaten mellanlikartade förutsättningar varierar
skolorna stod finna iForskarna fann skillnaden mellan attatt

Sverige har docentskolornas sociala och pedagogiska klimat. I
liknande samband. Skolor medGrosins forskning pekat påLennart

3 Stockholms socialtjänstFoU-rapport 1996:14.
32Rutter M
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i övrigt jämförbara sociala förutsättningar uppvisar mycket skilda
resultat.

vissa skolorI lär sig eleverna alltså de trivs bättre, harmer, mer
till och lyckas bättre i sinsäga anpassning både till skolanatt om

och till samhället i Den grundläggande frågan måste dåstort. vara
vad kännetecknar dessa skolor. Om det inte den socialaärsom
sammansättningen elever och inte heller ekonomiskaav resurser

skiljer dessa skolor åt, vad det då Forskningen tyder påär attsom
det handlar djupt liggande värderingar och hos skolled-om normer
ning och lärarkår, kommer till uttryck tydliganormer som genom
och för eleverna förutsägbara handlingar. talarMan skolansom
kultur, anda eller ethos, det vill de värderingar, förväntningarsäga
och relationer undervisningen och vardagen i skolan bygger på.som
Skolans "anda" kan också beskrivas det sammanhängandesom
budskap skolan förmedlar till eleverna. Genom de ochtusensom en
situationer och mellan elever och mellan elevermöten, och lärare,

tillsammans skolans vardag, förmedlas detta budskap.utgörsom
Budskapet måste tydligt och innehålla den grundläggandevara
värderingen undervisningen och kunskapssökande viktigt ochatt är

alla kan lära sig de kunskaper skolan haratt förmedla.attsom
Budskapet förmedlas alltså bland i handlingar. Tankegång-annat
kan illustreras med exempel från forskningsrapport.etten en

Forskaren undersökte andelen lektioner i skolorna avslutadessom
före tid. visadeDet sig denna faktor hade signifikantutsatt att ett
samband med elevernas prestation, och uppförande.närvaro Att
lektioner avslutas innan det ringer kan knappast i sig ha sådanut en
avgörande betydelse det direkt återspeglas i elevernas beteende.att
Däremot det rimlig tolkningär lärarna slå vaktatt atten genom om
lektionstiden förmedlar några de väsentliga budskapav som
kännetecknar positivt socialt klimat, nämligen undervisningenett att

värdefull och alla har förutsättningarär klara skolans grund-att att
läggande mål. Lärare avslutar lektioner i förtid förmedlarsom
sannolikt Det med andra ord budskapet imotsatsen. är handlingen,
inte handlingen i sig betydelse för elevernasär reaktioner.som av

Karaktäristiskt för framgångsrika skolor alltså skolanär att ger
mycket tydligt budskap kunskapett viktigt och alla kanatt är attom

lära sig. Satsning baskunskaper, återkommande utvärderingar och
vidare viktiga faktorer.är Liksomtest klimatet måste omfattasatt av

33Grosin L
3"Rutter M
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således någotochinflytandeelevernas ärsjälva,eleverna ansvar
präglasrelationer somgodakonsekvenskommer avavsom ensom

visadeVidaretill skolansförväntningaroch högapositiva vuxna.
i detdeskolornaframgångsrikaför deutmärkande attdet sig att var

framgångsrikamindredeigradarbetet i högrepedagogiska än
utgångspunkt frånmedundervisningsstoffetbehandladeskolorna

sigidentifieradärmedkundebakgrund. Elevernaelevgruppernas
etnisktillhörigastärktsjälvkänslafå sinskolan,med ensom

skolledning harochrektorpekar vidareForskningenminoritet. att
socialaskolansförmedlaochutvecklamednyckelroll i arbetet atten

pedagogiska klimat.och
framgångsrikadeforskningenSammanfattningsvis visar om

förantal faktorerfinnsdet ärskolorna ett gemensammaatt som
följande:korthetfaktorer iskolor. Dessasådana är

tillbudskapentydigtochkunskapprioriteramåsteSkolan ettge-
lärarensliksomarbete,viktigt. Elevernaskunskapeleverna äratt

fortlöpande.utvärderasskallskolledningensoch
förväntningarhögahaoch lärare, måsteskolledareviaSkolan,-

läraktigaalla eleverutgångspunkt frånmed är samteleverna att
bakgrundinte elevernaskvalitet och ärskolansdet är somatt

innehållamåsteresultatet. Skolarbetetföravgörande uppmuntran
arbete.brabelöning föroch ett

demokratiskt ledarskaptydligt ochhamåsteSkolan ett som-
elevers in-kommer"sedda". dettablir Avelevernainnebär att

skolan måste"Andan" ikonsekvens.flytande och som enansvar
omfatta alla.således

tillarbetesittkoncentreramöjlighetmåste ettEleverna attges-
Skol-och skoldagen.lektionernaunderantalbegränsat teman

splittrad.alltförfår intedagen vara
undervis-ochpersonligatillmöjlighetmåste mötenSkolan ge-
lärare ochmellanpersonlig relationstarkningen baseras en

ochmellan lärareRelationenklass.mellan lärare ochochelev
lärareförtroendeömsesidigtrespekt ochbygga påmåsteelev

förebilder.vuxnasom
med hänsyn till eleversindividualiserasUndervisningen måste-

kunskapsnivå.ochursprung
sanktio-måttfullabestämdaoch i skolanOrdning reda samt men-

dåligt uppförande.motner
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En skola i Barnkonventionens anda

Klart det finns skolorär i Sverigeatt präglas positivtettsom av
socialt och pedagogiskt klimat, skolor kan sådanasägassom vara
"växthus" för barns och ungdomars utveckling i Barnkonventionens
anda. Dessa skolor finns såväl bland fristående skolor bland desom
offentliga. finnsDe både i socialt väletablerade områden och i
bostadsområden präglas sociala problem. En sådan skolasom av

verksamhet vi har tagit del Kiörningskolanär i Härnösand.vars av
Denna skola samtidigtär exempel på hur Barnkonventionenett kan
användas instrument för förändring.ettsom

Kiörningskolan fram till början 1990-talet helt "vanlig"var av en
skola. Med sina 230 elever Kiörningskolan den minstavar av
Härnösands högstadieskolor. Skolan hadetre hårt nedslitna lokaler;
klotter och skadegörelse från elevernas sida vanligt förekom-var
mande, liksom skolk och mobbning. Skolan hotades nedskäming-av

samtidigt det fanns vilja till satsningar. fannsar Detsom en en
efter förnyelsesträvan vid sidan vakthållning kring traditioner.om

Mitt i allt detta fanns de krav och de möjligheter följer medsom en
integrerad särskola och med ständigt pågående inslussningen av
flyktingbarn från den närbelägna förläggningen via förberedelseklas-

till ordinarie klasser. Lärare upplevde kontakterna medsen eleverna
problematiska och många hade svårt upprätthållasom ordningenatt

under lektionstimmarna.
Höstterminen 1991 startade projektet "Barnkonventionen i ett

kommunalt perspektiv" samarbetsprojekt mellanettsom var
Kiörningskolan, Svenska Kommunförbundet, Rädda Barnen och
Lärarhögskolan i Sundsvall/Hämösand. Projektet gick i korthet ut

samtliga lärare gick igenomatt 5-poängskurs innehöllen som
handledarutbildning teori kring barnets rättighetersamt i såväl ett
internationellt nationellt och lokalt perspektiv. Parallellt medsom
utbildningen fördes skolan gruppsamtal tillsammans med
eleverna. Skolan delades i med cirka åtta i varjegrupper personer
och i varje skulle finnas handledare. Gruppernas uppgiftgrupp en

utifrån särskild framtagenatt studiehandledningvar studeraen
relevanta delar Barnkonventionen och försöka applicera detav på
den skolan och vad skulle kunna förändras.egna som

Samtalen i blev naturligtvis olika, beroende pågrupperna års-
kurs och elevernas inriktning och intressen. Det väsentliga attvar
eleverna i gruppsamtalen genomtänkt ochett samordnat ficksätt
komma till tals, lärarna lyssnade deras funderingar och derastog
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skrevförtroliga och elevernaSamtalenallvar.synpunkter på var
kon-resulterade idagböcker. Projektetpersonligaunder tiden att
fickvarje elevfördjupades ocheleverlärare ochtakten mellan
ochskolanville ha det påhurreflekteramöjligheter överatt man

vetenskapligskulle nås. Någonmåletskulle förvad göras attsom
doku-finnsinte gjorts. Däremotprojektet harutvärdering enav

elever.och Dettamed lärareintervjueringåri vilken detmentation,
handledama:från någrasynpunkterär av

den härprioriteratväl alltidhar jaglärare,Som typen av
hel del.förändrat minläsårethar det härsamtal. Andå ensyn

vanliga falltrodde innan. IjagviktigareSamtal änär ännu
vi harsakerförbi vissavalthade jag pratatatt som nunog

förför svårt,detförstår de inte,det härtänkt ärattom,
förkänsligtochsvårtegentligendetkänsligt. Fast mest var

svårajag intesjälv. hoppasmig Nu ämnen.över
efterhemskhetervi kastarnaturligtvis inte såDet attär

i skolan baraproblem härtalademeller tvingarbarnen att om
viBarnkonventionen. Menmedvi arbetarför att nappar mer

Viftar inte bortklart.Och videt barnenpå säger. pratarsom
Samtidigtdem tillsamtalsämnenallvarliga utan tar somoss.

alla själva.och intelyssnaförsöker att ge svar
någothar påvarandra. Deblivit snällareharBarnen mot

förTänker sigomvärlden.hudfått gentemotsätt tunnare
ledsen.någon Närdumt.något Lyssnarinnan de ärsäger om

förstå andra.lättareallvar harsjälv blir på atttagen manman

vilket harprojektet,i skolan deltog ipersonalgrupperSamtliga
Samarbetetpå.grund ståfåttinneburit har attatt en gemensamman

konkretförbättrades ochandra personalgrupperlärare ochmellan ett
Kiömingskolanelevvårdenförblivitharresultat att ansvaret

Alla harpå skolan.samtligadelas ett vuxnaansvar somvuxnaav
hänvisningmedundankan dra sigeleverna. Ingengentemot ansvar

eller hänvisaenskild elevförhar direktintetill ettatt enansvarman
elevvårdspersonal.särskildtill

Barnkonventionen Härmedarbetettyckte då elevernaVad om
dokumentationen:framfördes ide synpunkterföljer några somav

35 Trelleborg, 1992Utbildningsradio AB.början... Sverigeshär baraDet är
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Det skönt Barnkonventionenär att Men detär delöver. är en
har förbättrat sig lite vi pratade det här, jagsom sen om men

skall inte skriva några Det ganska roligt ändå mednamn. var
Barnkonventionen.

Själv tycker jag inte jag vägar innan,att säga änmera nu
hareftersom jag ända femårsåldemtvärtom, vågatsnarare sen

vad jag tycker tillsäga harJag däremot lärt mig attvuxna.
inte mina åsikter till nån såsäga han eller hon blir sårad.att
Det tycker minst lika viktigtär

Vårt kamratskap i klassen har blivit mycket bättre. Man
fick vad tyckte. Man fickprata ut vilkavetaom man om
rättigheter har. skulleJag vilja fortsätta medgärnaman
Barnkonventionen. Om dom skall låta andra skolor ha det här
tycker jag inte dom skall ändra någonting.

vårI blev det inte så mycket barnkonventionsprat.grupp
Vi pratade klassresor, trivseln i klassen och sånt. Menom
visst blev det del också: barnmisshandel, incest, hurannaten
fel det låta barn kriga,är och sakeratt tyckte angicksom

själva. Det då jag kom jag skulle samla kläderattoss var
och leksaker till bamhemsbam i Lettland. Och så blev det. Nu

kläderna platsär och används med glädje.stornog

Projektet med Barnkonventionen startskottet för omfattandeettvar
förändringsarbete Kiörningskolan. Enligt rektor finns i dag en
sammanhållen personalgrupp och anda skolan bygger påen som
inflytande och från elevernas sida. Inflytandet har delsansvar en
formell organisation med elevråd, klassråd och särskilda utskott som
arbetar med konkreta frågor skolmiljön, samlingsrum,t.ex.som
cafeteria, idrottsverksamhet. Alla frågor har med verksamhe-som

innehåll, investeringar ochtens miljö diskuteras ochgöraatt avgörs
tillsammans med eleverna. delEn frågor läggs helt eleverna för
avgörande. forMen eleverna skall kunna inflytandeatt utöva och ta

måste inflytandefrågor detäven pedagogiskaansvar genomsyra
arbetet i klassrummet. I kontakt med lärarennära eleven självtar

för sina studier.ansvar
Lokalerna har och enligt rektorrustats alla i dagtarupp ansvar

for skapa trivsel i miljön, eftersomatt alla har deltagit i arbetet med
upprustningen. På Kiörningskolan finns på golvet och konstmattor
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samhället,utåt ikontakterutvecklathar vidareSkolanväggarna.
företagsverksamhet be-Vissorganisationer.ocharbetsplatsermed

ochstudiematerial. Eleverproduktionskolan,drivs t.ex. per-avav
verksamhet.Kiömingsskolansskolorandraofta iföreläsersonal om

ombyggnadhela denfinansierakunnatdärför självharSkolan av
skett.harlokalerna som

och undervisningenprioriteratstarktKunskapsmålet är anpassas
vilket fungerarkan","alla barnUtgångspunkenindividen.till är att

den basUtvärdering vidareverksamheten.fördevis är somsom en
prestatio-enskilde elevensdenpå. Såvälbyggerutvecklingsarbetet

forlöpande.utvärderas Ar-helhetundervisningen somsomner
elever ochmedläsår tillsammansefter varjeutvärderasbetsplanen

beslut.efterrevideras gemensamt

omvärldenSkolan och11.2.7

förskolanutvecklingsarbeteKiömingsskolansled i öppnaattEtt var
och organisa-med arbetslivomgivande samhället,med detkontakter

skolansviktig försynnerligenutveckling visådantioner. En ser som
Arbetslivetutveckling.behovtillgodose barnetsmöjligheter att av
utbildninghar brautsträckning människorökandekräver i att en

byterUtvecklingen gårkunskaper.gedignamed attmot man
Skolan har i deti livet.yrke flera gångerarbetsuppgifter eller

detutanför skolan,verksamhetenmycket läraavseendet att avav
framförorganisationer. Ochinstitutioner ochlokala arbetslivet, av

och det skersamhällsutvecklingenmed iskolan måste levaallt -
skolan.samhällekontakt med detbäst i som omger

syo-konsulentenarbetslivetskolan ochviktig länk mellan ärEn
olika studievägar.förmedla kunskaperuppgifter också är att omvars

särskilt förpersonaldendärför medVi att ansvararsomoroser
kommuner. Dettai mångahar minskatyrkesorientering avsevärt
personal inte harövrigaskolanseftersomanmärkningsvärtär

eller tillgängligaarbetslivets kravsigkunskapertillräckliga om vare
ingår iyrkesorinteringstudie- ochstudievägar. En rapport somom

visargrundskolan UG-95nationella utvärderingSkolverkets attav
sig hahögstadiet intefjärde rektor påfjärde lärare och anservarvar

tredjedelarTvåenda gymnasieprogram.kännedomgod ett avom
de endastenkätenbesvaratlärarede attnära tre tusen uppgersom

3 86Skolverkets rapport nr
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någon enstaka gång eller aldrig arbetslivsfrågor i sintar upp
undervisning.

Vi vill ifrågasätta Bamkonventionens stadgande "göraom attom
studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för
alla barn" efterlevs i alla kommuner. När det gäller studievägledning
vill också betona vikten både flickor och pojkaratt stöd iav ges

välja för sitt kön icke-typiskaatt utbildningar.

11.2.8 Likvärdighet i utbildningen

Med "utbildning grundval lika möjligheter" ocksåav attavses
den utbildningsmässiga standarden skall lika i alla delarvara av

konstateralandet. Vi kan principen utbildningatt grundvalom av
lika möjligheter väl återspeglas i den svenska skolans regelverk.
Utbildningens likvärdighet bärandeär princip i den svenskaen
skolan. Särbehandling individer eller får inte förekommaav grupper
och i den mån det finns skillnader i resultat mellan geografiska,
sociala eller kulturella skall dessa inte kunna härledas tillgrupper
någon form särbehandling. Barn med behov särskilt stöd harav av

till undervisningrätt anpassad efter deras behov. Detta formulerasen
i grundskolans läroplan med orden: "En likvärdig utbildning innebär
inte undervisningen skallatt utformas överallt ellersättsamma

skolans skall fördelasatt lika. Hänsyn skall till elevernasresurser tas
olika förutsättningar och behov Skolan har särskilt förett ansvar
de elever olika anledningar har svårigheter nåsom målen förav att
utbildningen".

Begreppet likvärdighet i betydelsen den utbildningsmässigaatt
standarden skall lika i olika delar landet uttrycks i skollagenvara av
med formuleringen:"Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet" kap.l 2 §. I special-
motiveringen för denna bestämmelse framhölls grundskolanatt
visserligen kommunalär skolform, denna vilar påen attmen
principen för hela landet likvärdig utbildningstandardom en prop.
1990/91 18. Stadgandet fördes i skollagen ungefär samtidigt: som
skolans förändrades.styrsystem Stadgandet i skollagen utbild-att
ningen skall likvärdig skollagensär portalparagrafer ochvara en av

har därmedstaten markerat decentraliseringatt och minskad
detaljreglering inte får innebära det frånatt görs den gamlaavsteg
grundsatsen likvärdig utbildning för alla. Tidigareom ansågsen
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centraladengaranteradmindreellerlikvärdigheten genomvara mer
regelstyrningen.

egentligenskolväsendethar införts i ärmålstymingDen ensom
detiolika nivåer. Enmellanansvarsfördelning strävanfråga nyaom

ansvarsforhållan-tydligthar varitför skolan attstyrsystemet ange
och regering,riksdagnationella nivån, attden. styrDen genom

vidareochverksamhetför skolansövergripande målfastställa anger
på andrarektor ochpåkommunen,liggerdet ansvar som

kommunernainnebärkravskolan. Statensbefattningshavare i att
målutveck-och ledning,för styrningfungerandehamåste systemett

skolverksamhet.sinutvärderingochling uppföljningsamt av
skalllikvärdighet i utbildningenförutsättning för garante-En att

ochklarareglernaför det förstamålstyrt skolsystem äri är attettras
kontrolleffektivdet finnsdet andratydliga och för attatt aven

avseendet lagthar i detefterlevs. Statenverkligenregelsystemet ett
sinutvärderafölja ochsjälvakommunerna atttungt ansvar

visarSkolverket har gjortuppföljningarskolverksamhet. De som
punkten.denbrister i kommunernafinns betydandedock detatt

denför kommunernaangelägetförefaller ärDet mestvarasom
givnasig inom dehålleruppföljningen, skolornaekonomiska att

harovanligt kommunernadetekonomiska Däremot är attramarna.
saknas"Vidareeffektbedömningar.kunskaps- ochfortlöpande en
sigför försäkraegentillsyn,systematiserad form attatt omavmer

bestämmel-givnaoch kommunhåller sig inomverksamheten statav
uppföljningen ochser". sig,har inteDet ännu sattstyrsystemetnya

genomförs inte iuppfyllsnationella målendeutvärderingen omav
Skolverketföreskriver.och regeringutsträckning riksdagden som

skolanrelevant taladetden bedömningen är attattgör att ommera
skiftetillfrånpå än att ettannat,är väg styrsystem ettett snarare

faktiskt har ägt rum.
regelverkdetgaranterad iutbildningen alltsåLikvärdighet i är
delvisverkligheten talarför den svenska skolan. Menfinns ettsom

raduppföljningarnationellaSåväl Skolverketsspråk.annat som en
utbild-visarhänvisat tillundersökningar vi harmindre attovansom

landet.den anordnas i Enlikvärdig varhelstningen i Sverige inte är
lärklimat elevernasådant pedagogisktdel skolor har utvecklat attett

starktskolan fårinflytande ochtrivs bättre, harsig större ettavmer,
situationen denutveckling. andra skolorstöd i sin I är motsatta.

37Skolverkets l lOrapport nr
3 Skolverkets 100rapport nr
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Vi vill betona förutsättning för åstadkommaatt verkligatten en
likvärdighet i utbildningen arbetet med bedöma,är värderaatt att
och utveckla kvaliteten i skolan stärks alla nivåer. Staten och
kommunerna har delat för skolan och regeringenett bedömeransvar
i sin utvecklingsplan den ansvarsfördelningen bra.att kanDetär
dock konstateras, skriver regeringen, "att kräverstyrsystemet en
stark statlig aktör, i viss mån saknats". Regeringen föreslårsom en

förändringarrad bl.a. innebär Skolverket får aktivattsom en mera
roll i arbetet med säkra kvaliteten och resultaten iatt skolan.
Kvalitet betyder, enligt regeringen, "att ingen skall behöva misslyck-

skolan".3°ias

Valfrihet och likvärdighet

Begreppet likvärdighet innehåller vissa motsättningar. Som tidigare
innefattas i begreppetnämnts förbud diskriminering.ett mot

Samtidigt ligger i begreppet för elever med särskildarätt behoven
få sina behov tillgodosedda,att vilket i sig form positivär en av

särbehandling. Likvärdighet ställer å sidan krav enhetlighetpåena
i skolsystemet och å andra sidan krav skolan tillatt anpassas
elevernas olika förutsättningar och behov, vilket i sin krävertur
mångfald och utveckling olika alternativ för de individu-mötaattav
ella behoven. Flera rörelser i skolans utveckling sker således
parallellt och på tid har mångfalden betonats de såsenare genom
kallade valfrihetsreformerna. Eleverna har under 1990-talet fått

möjligheterstörre välja mellan skolor och utbildningsvägar/latt
Rätten välja skola, såväl offentligaatt fristående, har ökatsom

successivt flera riksdagsbeslut. Den ökade valfrihetengenom antogs
innebära "en stimulerande tävlan mellanatt olika skolor, med olika
inriktning och olika ägarformer, i sin kan leda till höjatur attsom
kvaliteten inom hela skolväsendet".° Ett syfte med väljarätten att
skola också motverka bostadssegregationensatt konsekvenservar
för elevsammansättningen i enskilda skolor detgöraattgenom
möjligt för elever välja skola iatt bostadsområde.ett annaten
Skolverket har därför följt utvecklingen för skapa underlag föratt
bedömning hur välja skolarätten har påverkatatt segregationens

39Regeringens skrivelse 1996/97:112
4 Skolverkets 110rapport nr
4 Prop. 1991/92295
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välja skola,uppföljningförstaSkolverketsutveckling. rättenI attav
skolledare och lärarerapporterade1992/93,gjordes läsåret attsom

till ökad segregation.tendenser Detkunde skönja vissa varman
gick.riktning utvecklingeni vilkenuttala sigdock för tidigt att om

likvärdighetenför värderingbättre underlagfåFör att ett aven
välja skolautvärderingSkolverketgenomförde rättenstörre avaven

1995. konkur-visarobligatoriska skolans Dennainom den attram
finnsskolor.stimulans för vissa Dessvärreinneburithar enrensen

harskolorför andrakonkurrensenockså tecken att snarare
skolorundervisningen.utveckla Demöjligheternaförsämrat att som

inflöde,kompenseratselever inteutflödehar haft ettett avsomav
uppfattats "dåliga" ochSkolorna harond cirkel.har hamnat i somen

vilket harsig därifrån,har söktresursstarka elevernade mest
hartjänsteunderlagetfått ekonomi,skolorna harinneburit sämreatt

haft intlödefriställts. skolor harhar Deminskat och lärare ettsom
motsvarande positiv utveckling.upplevtharelever enav

skolafaktiskt valt gå iharAndelen elever änatt en annansom
kommuner, från intevarierar mellan olikaden anvisats attsom

valt bytahögst cirka eleverna har23 %någon elev till attatt som av
de elever har valtSkolverkets utvärdering visarskola. attatt som

bakgrundskola framför elever med svensk eller nordiskalltbyta är
eftergymnasial utbildning. Särskiltföräldrar haroch elever vars en

detta Utvärderingenför skolbyten till fristående skolor.tydligt är
valfriheten resulterat i ökad etnisk ochpå hartyder att presta-en

tionsmässig segregation.
BarnkonventionenSåväl den särskilda konventionen motsom

utbildningens likvärdighet förutbildningen slår fastdiskriminering i
till ökad etnisk ochdärför allvarligt de tendenseralla. Vi ser

visar.Skolverkets Viprestationsmässig segregation rapportsom
ärivalfriheten sig orsak tilldet iställer dock frågan ärsomomoss

fästa uppmärksamhetskisserats och villden utveckling som
Skolverketsskola.varför vissa elever väljer byta Avfrågan attom

karaktäriserar dedet finns vissa faktorerframgårrapport att som
byter tilltill. visar sig elevereleverna byterskolor Det attsom

och uppförande ochställer tydliga krav kunskaper påskolor som
elever med svårigheter.skolor väl handordning tarsamt omsom

och stabil ochelever byter till har bra lärare, lugnskolaDen ärsom
mening,rykte. primära kan därför inte, enligt vårhar Detgottett

primäraförhindra välja bra skola. måsteelever Detattatt envara

42 109Skolverkets rapport nr
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vidta åtgärder så alla skolor ställer höga krav kunskap,att attvara
har bra lärare och lugna och stabila.är

1l.2.9 Det tillgängligayttersta av resurser

Barnkonventionens sakartiklar utbildning skall bakgrundmotom ses
artikel stadgar skall vidta åtgärder "medatt staternaav som

utnyttjande till det sina tillgängliga Viresurser". kanyttersta av
inledningsvis konstatera den svenska skolan förhållandevisäratt
resursstark. Sverige del bruttonationalproduktensatsar storen av
på utbildning. Den totala kostnaden för det svenska skolväsendet
uppgick till miljarder BNP.69 kronor och utgjorde1994 4,6 % av
Sedan har1991 dock den totala kostnaden för skolan minskat liksom
de läggs varje elev. alla kommunerNästan harresurser som
genomfört nedskärningar inom skolans område. finns emellertidDet
inget tydligt samband mellan ursprunglig kostnadsnivå och nedskär-

Ävenning. kommuner med låga kostnader har minskat sina
kostnader för undervisning.

Ekonomiska nedskärningar inom skolan har fått rad negativaen
konsekvenser. I Skolverkets förstudie kring hur kommunala ned-

genomförtsskärningar har där nio kommuner och skolor18 stude-
framgår personalminskningar det kommunernarats äratt sätt som

främst använder för innebär det färreDetatt ärattspara. nu vuxna
i skolan tidigare. Andra vanliga effektiviseringsmetoderän är större
klasstorlekar, minskat antal grupptimmar och färre laborativa
undervisningsmoment. mycket tydligEn konsekvens minskadär
specialundervisning och minskat antal speciallärartimmar. Framför
allt har stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter minskat.

Bland de studerade skolorna finns flera exempel färrepå att
elever tidigare får stöd i undervisningen. Elever med behovän av
stöd kan i mindre utsträckning få sina behov tillgodosedda. Samti-
digt både Skolverkets och Socialstyrelsens undersökningarsom
konstaterar cirka hälften landets kommuner har ökandeatt av en
andel elever med behov särskilt stöd. Elever med klartav av
defmierbara diagnostiserade funktionshinder får stöd, medansamt
elever med dolda och svårdefinierade svårigheter ofta blirmer
förbisedda. Tendensen mellanskiktet elever,är ochatt är tystasom
inte i behov hjälp, glöms bort.är Vidare har undervis-syns men av

3 Skolverkets 100rapport nr
44Skolverkets 86rapport nr
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kraftigt.minskatandraspråksvenskahemspråk ochiningen som
enligtnedskärningarpåverkatsharområden är,Andra avsom

fort-undervisningsmaterial ochläromedel,arbetsmiljö,Skolverket,
bildning.

Skolverketskrivertillsammanfattande kommentarI rapportenen
prioriteringarför dehar tagitkommunpolitikema inteatt somansvar

tillöverlåtit helanedskärningarna,kopplade till ansvaretutanär
någonsällsyntdetVidare konstaterasrektorerna. är att syste-att

konsekvenser.nedskärningarnasgjortsuppföljning harmatisk av
centralt och iofta både i kommunensaknasUppföljningssystem

söks ochtill lösningarleder sällanNedskämingarnaskolan. att nya
arbetet i skolan.organisationen ochutvecklaforprövas att

andel kommu-behållit sinhar skolannedskärningarTrots av
kost-SkolverketsSamtidigt visarkostnad.totala attrapportnernas

medanmed 10 %,undervisning har minskatförnaderna närmare
prioritering intesådanVihar ökat.lokalkostnaderna att enmenar

heller detBarnkonventionen.med Inteligga i linjekan attanses
genomgripande analys vadnågonintei kommunerna görs av

för konsekvenser för barn.fårbudgetnedskärningarna
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fritidtill kultur och12 Barnets rätt

Artiklamas innebörd12.1

Artikel 31

erkänner barnets till vila och fritid, till1 Konventionsstaterna rätt.
anpassad tilllek och rekreation barnets ålder fritt deltarättsamt att

kulturella livet.deti
skall främjarespektera och barnetsKonventionsstaterna rätt

fullo delta det kulturella och konstnärliga livettill och skalliatt
tillhandahållandet lämpliga och lika möjligheter föruppmuntra av

kulturell och konstnärlig verksamhet för rekreations- ochsamt
fritidsverksamhet.

fåskall ha bam. Artikel betonar barndomensBarnet 31rätt att vara
egenvärde. Enligt bestämmelsen skall barnet för lek,utrymmeges
vila och fritid fritt kunna delta deti kulturella och konstnärligasamt
livet. inneboende kreativitet och nyfikenhet skallBarnets uppmun-
tras.

Artikel skall31 bl.a. i relation till artikel barnets6 tillrättses om
utveckling. Mot bakgrund till utbildning innebär artikel 31rättenav

skall habarnet möjlighet utveckla sina tillgångar och hela sinatt att
potential. Artikel skall också läsas tillsammans31 med artikel 39

det barnet till rehabilitering och social återan-rättutsattasom ger
passning. Lek, kultur-och fritidsaktiviteter helande ochantas vara
läkande. kan därigenomDe hjälpa barnet återfå sitt självförtroen-att

omvärldende och sin tillit till
till lekRätten fanns inte med i det ursprungliga förslaget till

konventionstext. under utarbetandetDet konventionenvar av som
IPA International Association for the Child°s right play ladeto
fram förslag begreppet "lek" skulle innefattas iävenett attom

Santos Pais M, 1997
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konventionen, förslag hela med frivilligaett organisa-som gruppen
tioner ställde sig bakom. Trots uppfattningen bland regerings-att
företrädarna delad i frågan slogs det så småningom fast ävenattvar
begreppet "lek" skulle ingå rättighet i Barnkonventionenssom en
artikel 3

barnetAtt skall ha till fullo delta i deträtt kulturellaatt och
konstnärliga livet bör tolkas så barnet skall ha ochatt rättsamma
möjligheter de och bamkulturen inte skall diskrimi-attsom vuxna

i förhållande till vuxenkultur. skallBarnet inte heller enbartneras
konsument kultur skapad Bamkultur inne-ses som av en av vuxna.

fattar barnets möjlighetäven delta i det kulturella livet.attegen
De aktiviteter i artikel 31 skallnämns anpassade tillsom vara

barnet och dess ålder. Aktiviteterna bör lämpliga for barn ochvara
får därför inte innebära allvarliga risker eller hämmande forvara
barnets utveckling, hälsa eller utbildning. Aktiviteterna får inte
heller innebära barnet exploateras på någotatt sätt.

Staterna har vidare skyldighet till så alla barn fåratt atten se
till kultur, lek och fritidsaktiviteter.rätt Inget barn får heller,samma

i belysning artikel ställas utanför rättigheterna. Kulturutbudetav
skall således tillgängligt för alla bam.vara

Artikel 1 7

Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift massmediersom
utför och skall säkerställa barnet har tillgång till information ochatt
material från olika nationella och internationella källor, särskilt
sådant syftar till främja dess sociala, andliga och moraliskaattsom
välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för
detta ändamål:

a massmedier sprida informationuppmuntra och materialatt
socialt och kulturellt värde för barnet enlighet medi andanav i

artikel 29,
b internationellt samarbete vad gälleruppmuntra produktion,
utbyte och spridning sådan information och sådant materialav

från olika kulturer och nationella och internationella källor;
c produktion och spridning barnböcker;uppmuntra av
d massmedier särskild hänsynuppmuntra till de språkligaatt ta
behoven hos barn tillhörett minoritetsgrupp ellersom en en
urbefolkning;
e utvecklingen lämpliga riktlinjeruppmuntra för skyddaattav
barnet information och materialmot till skada förärsom
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artiklarnabestämmelsernabeaktandevälfärd, med ibarnets av
och13 18.

tio år långatillfällen under detvid fleradiskuteradesArtikel 17
ursprungliga förslagetformulera konventionen. Detmedarbetet att

statligavårdnadshavare,"Föräldrar,kortfattat:betydligt mervar
skadligallskall skydda barnetsamhällsorganisationeroch motorgan

radio, film,synnerhet TV,massmedier och då iinverkan presssom
skadainnehåll kanavseende dessmedutställningar utövaoch att

Skillnaden mellanutveckling".och moraliskamentalabarnets
konventionstextenslutliga versionenoch denförsta förslagdetta av

arbetetpågick underideologiska diskussionerbild de somavger en
med konventionen.

delegatio-ländersupplevdes mångaursprungligaDen texten av
delegationersin på medier. Vissaalltför negativ i upp-synner som

synnerhet västvärldenscensurinriktad.fattade den I represen-som
fritt informations-formuleringarville ha garanterar etttanter som

fakta ochmöjlighet dra fördelskall haflöde och barn attatt av
skulle framgåville också detåsikter i medierna. De texten attatt av

statligt styrda.medier privatägdavissa änär snarare
viktigamassmediemasklart erkännandeSlutresultatet blev ett av

tillgång tillskall försäkra sig barnsfunktion. rollStatens attvara om
och sprida infonna-positiva inslaginformation och uppmuntraatt

och vänskapstödjer förståelse, fred, toleranstion ökar ochsom
finnsinnebörden den hänvisningalla folk.mellan Detta är somav
skallsyfte i sammanhang. Vidareartikel utbildningens dettatill 29

informationsmaterialproduktionen äruppmuntrastaten somav
och urbefolkningar.för barn tillhör minoriteteranpassat som

områden skallInternationellt samarbete inom dessa uppmuntras.
fonnulering-ursprungligavilket också fanns med i denSlutligen,

och medieutbud.skyddas skadlig informationskall barn moten,
utvecklingen lämpliga riktlinjer". DenskallStaten "uppmuntra av

skall skyddas.artikel stadgar således barnet Detsista delen 17 attav
riktlinjer, enbartinte har för utvecklaframgår attattvem som ansvar

innehållaskall till det. Vad riktlinjerna skall äruppmuntrastaten
antyd-oklart, bara de skall skydda barnet. vissaockså Detatt ges

hänvisningama till andra delar konventionen.ningar Engenom av
klargör söka, ochdessa artikel barnets rättighet13 att mottaav

information och tankar alla slag, i tal, skrift eller tryck, isprida av
konstnärlig form uttrycksmedel barnet väljer.eller annatgenom som

sådanafår underkastas vissa inskränkningar endastDen rätten men
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föreskrivna i lag och nödvändiga förär a respekteraär attsom
andra rättigheter eller b foranseende eller skydda denattpersoners
nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller den
allmänna sedligheten. Andemeningen förefaller dennaatt typvara

restriktioner kan ingå i de "lämpliga riktlinjer" tidigareav som
i artikel l7.nämns

andra referensen artikelDen 18 behandlar föräldrarnas och
vårdnadshavamas roll. har huvudansvaret förDe barnets uppfostran
och utveckling. Konventionsstaterna skall lämpligt bistånd tillge
föräldrar och vårdnadshavare fullgördå de sitt for barnetsansvar
uppfostran. detta sammanhang andemeningenI vårdnadshavar-är att

har det direkta for skydda barnet skadligtansvaret att motna
inflytande från massmedier och de skall bistås i dennaatt statenav
uppgift.

tolkning artikelDen 17 FN-kommittén har gjort kanav som sam-
manfattas i punkter:tre

Tillgångl till medier. Kommittén har understrukit barnets rätt
ha tillgång till medier, vilket förutsätter aktivt verkaratt att staterna

för den rättigheten skall bli reell. har iDet detta avseende ingenatt
betydelse medierna statligt styrda eller privatägda. Finansiellärom

eller andra former stöd kommer i framtidenuppmuntran även attav
nödvändigt för utbud litteratur och TV-att garantera ettvara av

for bam. Detta gäller särskilt for spridning informations-program av
material minoritetsspråk.

2 främjaAtt och framhålla alternativ. Kommittén harpositiva
också efterlyst aktiva åtgärder för främja och framhålla viktigaatt
mål fred, tolerans och internationell förståelse, vilkett.ex.som ses

positivt alternativ till medievåldet. I detta avseende skallettsom
mediepolicyn fungera komplement till skolundervisningen.ettsom

3 Skydd skadlig påverkan. Kommittén ingen motsättningmot ser
mellan barns tillgång till information och åtgärder för skyddaatt
barnet skadlig påverkan medier. Kommittén framhävermot av
vikten tillgång, samtidigt djupt oroad medievåldetsär överav men
eventuellt negativa effekter.

För kunna meningsfulla lämpliga riktlinjer detatt uppmuntra är
nödvändigt, kommittén, myndigheterna skaffar sig kunskapattanser

tittarvanor, lyssnar- och läsvanor, vad sänds, tänkbara effek-om som
på effektivt inskränkater sätt och begränsamottagaren, skadligaatt

sändningar. Med andra ord rekommenderar FN-kommittén en en-
hetlig politik bas för utvecklingen riktlinjer. Sammantagetsom av
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detta gäller förförpliktelser i alla avseendena ochhar äventrestaten
privatägdaheltmediernadär ärstater

fritid och kulturtill lek,12.2 Barnets rätt

utvecklingLek och

och utveckling betonas iför barns inlärningbetydelseLekens
fritidshemför förskola ochpedagogiskaSocialstyrelsens program

material för lekgod tid, ochinspiration,barnAtt utrymme sesge
uppgifter.viktigastebarnomsorgenssom en av

för barnetdärför denlivsviktig för barnLeken är sätt attär att ett
lek. bearbetarsjälv. lär sig Devärlden och sig Barnupptäcka genom
uppgifter och desig för kommandeupplevelser i leken, desina övar

fantasin och leken övergårleken symbolspråk.använder Iettsom
foga bildauppfatta delar och detaljer tillbarnet från attatt samman,

sammanhang. leka skapande handlingoch skapa Att ärmönster en
tid och skriver denlekandet upplevelse enhet ioch av rum,ger en

bok "Lek ochpsykoanalytikern Donald Winnicott i sinengelske
be-leka hör ihop med hälsa: "Lekandetverklighet". Förmågan att

därmed lekandet leder tillfordrar utvecklingen och hälsan, grupp-
andra".meddela sig medrelationer och är sätt attett

oftast spontanitet, improvisation och ömsesi-Leken förutsätter
från generationdet finns också regellekar traderatsdighet. Men som

"hoppa hage" och "spela kula".till generation, Denna typt.ex.som
får med reglerna måstelek har demokratiska inslag, alla vara menav

återfinns inomform regellekar deföljas. En är somannan av
Regelverkettydliga för beteendet.idrotten. mycketHär gränserges

förbasketboll eller ishockeyi fotboll, utgör sorts samvaron.en ram
för lagets ochifrågasättasinte kanReglerna somsätter gränser

visarpsykologiska forskningenindividernas handlande. Den att
gäller och vadregler trygghet; vadoch skapargränser vet somman

2 sammanfattning ThomasBarnkonventionen artikel 17Analysen är avav s en
iartikel barnkonvention handlingsplan boken Toppmö-Hammarbergs FNzs som

skriftserie 16och barns rättigheter. VâldsskildringsrádetsTV.stet nrom-
3Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1983:3 och 1988:7
° 1971Winnicott D. W,
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förväntas och reglerYttre kan också pågränser ettsom av en. psy-
plankologiskt bidra till stärka de inre barn ochFörgränserna.att

ungdomar inte har utvecklat stabila inre ochännu gränsersom en
identitet stöd.är gränseryttre ettegen

Lek och utveckling således intimt förknippade. Utvecklingär
förutsätter lek och lek ingen utveckling. Enligt den engelskautan
bamläkaren Lowenfeld tillfredställandeMargaret "normal ochär en
känslomässig utveckling inte möjlig"om barn någon anledningett av

lekahindras från barn inte oftaAtt leker äratt ett ett symtom
fysisk eller psykisk ohälsa hos bam. Leken används ocksåett som

"behandlingsmetod", i rehabiliteringen barn med svårat.ex.en av
upplevelser krig. Flertalet bamkliniker har särskilda lekterapeuterav
anställda uppgiftmed tillhandahålla lekmaterial, aktivera,att
stimulera och delta i barnens lek i syfte påskynda läkningsproces-att
sen.

Det den internationella frivilliga organisationennämnts,var, som
föreslogIPA särskild artikel lek. IPA 1977antogsom en om en

deklaration barnets lek inleds med beskrivning lekensom som en av
betydelse för barn:

Lek jämsides med behoven näring, hälsa, bostad ochär av-
utbildning nödvändig för alla barns totala utveckling.

Lek instinktiv, frivillig och Den naturlig ochär ärspontan.-
utforskande.

Lek kommunikation och uttryck och sammankopplarär-
tanke och handling.

Lek berör alla livets aspekter.-
Lek hjälper alla barn utvecklas fysiskt, psykiskt, emotio-att-

nellt och socialt.
Lek lära tidsfördrivsig leva och endastär sättett att ett-

Fritiden barn- och ungdomskulturen

Förutsättningarna för barns och ungdomars har förändratsuppväxt
dramatiskt under de decennierna och förändras fortfarandesenaste
i rask takt. Ungdomar befinner sig under lång tid i slags mellan-en
ställning mellan barndom och vuxenliv. Klyftan mellan biologisk
och social mognad tycks ha ökat i vårt samhälle. Vi vet att ung-

5Lowenfeld M, 1991
6Grönvall K, 1993
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pubertetsutveckling årsingenomsnitt påbörjardag idomar i tre
socialförsamtidigt1800-taleti slutettidigare gränsenän somav

har flyttats fram.mognad
kalladvuxenliv såoch harmellan barndomklyftadennaI en

kanför ungdomarvuxit fram. Situationenungdomskulturochbarn-
Å beroende för-dedubbelhet. sidanpräglas ärsägas avenaav en

insikten den högapressadelångt i åren. Deäldrarna är omavupp
utbildningsplatser.hårda konkurrensenoch denarbetslösheten om

kalladeoch den såperspektiv blir kamraternadettaUtifrån ung-
osäkerhet ochsigungdomar skyddafördomskulturen motsätt attett

Å ungdomskulturensidan kanandraberoende.känslor somsesav
efter stabilsitt sökandefår möjlighet iungdomarfrizon där att enen

dettaUngdomskulturen blir isigidentitet avgränsa mot per-vuxna.
sig själva.ungdomar tillåtsfrizon därkreativspektiv varaen

och fri-utbud kultur-bestårUngdomskulturen ett stort avav
femtiounder dehar ökat dramatiskttidssysselsättningar senastesom

fritid visarbarns och ungdomarskringUndersökningaråren. sam-
TV-tittande, serier,musik,kretsar kring lek,fritidstämmigt barnsatt

musik ochorganiserad kultur-,aktiviteter, dvs.och olikaböcker
fritid fokuserasäldre ungdomarnasidrottsverksamhet. liteDe mer
video, idrott, olikamusiklyssnande, TV,tydligt kring kamrater,

"inteochdans m.m., "gå på stan"nöjesaktiviteter bio, göraatt
särskilt".något

utvecklingstrendergenerella ochfinns någraDet mönster som
"institutio-sådan fritidungdomsforskningen visat. En är att ungas

fram till mitten 80-talet.60-taletnaliserades" från mitten avav
denna period imarkant underföreningsmedlemmar ökadeAndelen

idrottsföreningamaFramför detalltalla åldersgrupper. som vannvar
ochflickorna 50 %ungdomars intresse. 1968 17 %ochbarns var av

idrottsföre-medlemmar iStockholmsområdet aktivaipojkarnaav
andelar respektive 67 %. Nämnasmotsvarande 46ningar. 1984 var

drastiskt underför minskadeföräldrarnas betydelse barnenkan att
tillbringade16-åringama de 70 %period. 1968 att avuppgavsamma

undersökningföräldrar.med sina Närsin fritid tillsammans samma
tillbringade 16-åringarna 7 %genomfördes år 1984,16 avsenare,

föräldrarna. På frågan vadtillsammans medsin fritid om som
första plats. Därefter komkom kamraternapåverkade dem mest

i nämnd ordning.film och idrottsledare,musik, video, dator,TV nu,
fritidtrend alltmer organiseradvisar dennaStudier att mot en

80-talet och under 90-taletsdelenhåller Underatt avta. senare av
finnsför föreningsliv minskat.ungdomars intresse Detbörjan har
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alltså trend, nämligen barn och ungdomar sigatt ägnaren annan
alltmer fritidssysselsättningaråt inte organiseradeärsom av vuxna.

olikaFrån studier det i tid räknat endast mindre delvet att ärman en
barns och ungdomars fria tid tillbringas inom olika organisa-av som

tioner. Den delen fritiden musik,största påägnas TVav man ser
och video, spelar dataspel, utvecklar dataprogram, läser tid-egna
ningar och böcker, saker tillsammans med kamrater,gör går på stan
och i affärer, spelar i rockband och går på bio.

Den beskrivna generella bilden barns och ungdomarsovan av
fritid måste kompletteras med det finns skillnader mellanatt stora
olika barn och ungdomar. finnsDet skillnader mellangrupper av
pojkars och flickors intressen, mellan ungdomar landsbygd och
i stad och mellan ungdomar har olika etnisk och social tillhörig-som
het. Föreningslivet domineras barn i åldern till10 år.12t.ex. av
Andelen barn och ungdomar deltar i något organiserat sång-som

Äldreoch musikutövande också högst i denna åldersgrupp.är
tonåringar attraheras framför allt musiklyssnande, biobesök ochav
dans. Skillnaden mellan i stad och landsbygdväxaatt ärupp en
också Utbudet kultur- och fritidssysselsättningarstor. heltav ser
annorlunda i staden med urval biografer,ut ett stort restauranger,av

och Sådana aktiviteter naturligtvisteatrar vanligare blandärmuseer.
barn och ungdomar städema.7bor i de störresom

Ungdomspolitiska kommittén genomförde i samarbete med Sta-
tistiska Centralbyrån enkätundersökning i vilken 2 000 ungdomaren
mellan och15 25 år ingick. På frågan det fanns tillräckligt attom

där de bor och vilka aktivitetergöra och fritidslokaler desom var
intresserade kunde två urskiljas. Nästan svaradeav grupper varannan

det inte finns särskilt mycket däratt de bor. andragöra Denatt
hälften cirka 42 % svarade det finns alldeles tillräckligtatt göraatt
och somliga menade till och med det finns tillräckligt.att änmer
Enkätundersökningen visade vidare framfördet allt deatt var yngre,
mellan och15 17 år, i högre grad upplevde det inte finnsattsom
något där de bor. Bland ungdomarnagöra mellanatt och år15 17

10 % det inte fanns något allsatt göra.attuppgav
flestaDe ungdomar ville ha modern idrottshall och etten ung-

domscafé på kvällarna.är undersökningenöppet Isom uppgav
respektive71 63 % ungdomarna det fanns modernattav om en

idrottshall eller ungdomscafé skulle deett utnyttjaorten
dessa. Svaren varierar mellan olika åldersgrupper. 42 till% 15av

7Nilsson 1996
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medieverkstadintresseradedesvarade17-åringama äratt av en
kvällarna.ungdomscafé på Ettvill haoch %80 är öppetett som

ha, jäm-de äldre ungdomarnahus vill endast %ungdomens 15 av
fört med 59 % de yngsta.av

kommittén har initieratUngdomspolitiska50-tal rådslagdeI som
nedlägg-ilska och besvikelseframkommer ungdomars överatt

fritidsgårdamas verksamhet åter-nedskärningarningar och är ettav
ungdomarnas sidaåterkommande krav frånkommande Ett ärtema.

kvällama.café är öppetett som

Barnkulturpolitik

riksdagenför nationella kulturpolitikende mål denI antogs avsom
ungdomskulturen de fembetonas barn- ochi september 1996 Av

fastställde för den nationella kulturpolitikenmål riksdagensom
yttrandefrihetenvämandet i främsta detIsattes rummet.om

riksdagen fast: den till kulturellsammanhanget slår "För rättatt
yttrandefrihet slås fast i Bamkonvention skall kunnaFN:ssom

barn och tillgång till språkligarealiseras krävs också haratt unga
Kulturpolitikensoch kulturella verktyg". mål vidare verka förär att

allas möjlighet till kulturupplevelser och skapande jämlikhets-eget
målet: "Förutsättningen för kulturell jämlikhet hos denskapas

Kulturpolitikenmänniskan. skall bidra till den kulturellaattunga
stimulansen i förskola och skola stärks". Kulturell mångfald är
vidare förutsättning för rikt kulturliv mångfaldhetsmålet.etten
Kulturpolitikens uppgift bl.a. motverka kommersialismensär att
negativa verkningar kulturens alla områden. därförDet är av
särskild vikt, barn och har alternativ till det kommersiella"att unga
kulturutbudet. Ungdomars mötesplatser och skapande böregna

främst".sättas
bevara och bruka kulturarvet ytterligare mål för denAtt är ett

nationella kulturpolitiken kulturarvsmålet och i riksdagens beslut
heter det "Muséema skall inte bara bevara också aktivtatt utan
medverka till människor utnyttja sitt kulturarv. Detatt attengageras
gäller i hög grad barn och öppenhet inför intryck frånunga vars
olika delar världen stimuleras de historiskägerav om en egen
identitet. gäller också demDet med flykting- och invandrarbakgrund

SOU 1997:71
9Prop. 1996/97:3, bet. l996/97:KrUl, rskr 1996/972129-132
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sig sitt kulturarv och infoga det i sina livskall kunna bära medsom
slutligen självklar kulturpolitisk uppgifti Sverige". Det är atten

bidra människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kantill att
internationaliseringsmålet:och impulser till varandramötas ge

främlingsfientlighet och rasism be-"Integration skall stimuleras,
forockså viktig uppgift skapa denkämpas. Det är att utrymmeen

mångkulturella generation inte imângetniska och passarsom
bland-traditionell kategorisering kulturell och etnisk identitet. Iav

uttrycksformer finnsningen olika kulturella bakgrunder ochav
kvalitet".°förutsättningar för skapande ochnytt ny

Kultur och utveckling

barn ochoch ungdomskultur omfattar både kultur förBarn-
själva skapar.ungdomar och kultur barn och ungdomar Detsom

barninnebär med bamkultur både den kultur "kon-att sommenas
kollektivaoch den kultur barnens dvs. derassumerar" ärsom egen,

liv i lekar, deras och värdenochgrupper gemensamma normer
såsom de skapas och vidareutvecklas i barnens gemenskap. Barnens

kulturformer inte innehållsligt skild från skapaskulturäregna som
för barn i finkultur eller masskultur.av vuxna

Estetiska verksamheter för och ungdo-grundläggande barnsär
förmåga tolka och förstå omgivningen och uttryckaatt attmars

känslor."upplevelser och Leken för små barn formär en av
kulturaktivitet. sjunger dansarBam och de ritar och målar,spontant,
vilket inte i första hand form aktiviteterestetiskaär utanen av mer

uttrycka glädje, bearbeta problem finna meningochsättett att att att
och sammanhang i tillvaron.

uttrycka sig stimuleras förskola,Barnets sedan i skola ochsätt att
i kontakten med kulturyttringar olika slag. Redan vid skolstartenav
har de flesta svenska barn relativt omfattande erfarenheten av
kulturinstitutioner, förskolans och föräldrarnas försorg. Sågenom

samtliga barn har flesta förskole-bibliotek och deanväntgott som
barn har varit på och med blirI takt barnet äldreteater attmuseer.
förändras kulturaktivitetema. Särskilt påtagligt intresset förär att
och kontakterna med musik och dans ökar. Musikintresset stimule-

det offentliga kulturutbudet, främst den kommunalaras av genom
musikskolan och musikundervisningen i skolan. Men ungdomars

° Prop. 1996/97:3
" SOU 1995:84
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utanför skolan.handi förstamusik skerutövandeochlyssnande av
olikamed heltmusikvärldarskildalever i tvåbarnMånga normer

musik åkulturlivetsetableradeoch detskolansvärderingar;och ena
ungdomarochbarngrad skapasi högmusikoch densidan avsom

musikundervis-frånavstårSamtidigt mångaden andra.själva å som
åldersgruppingenfinns detålder såtolv årsskolan frånning i som

år. Påmellan och 14den 9musikutövare mot-aktiva änär mera
och musik-dans-,skapat sinungdomarsvarande har rytm-sätt egen

kultur.
dock bildska-skolåren skerunderförändringenDen största

påtagligtmåla minskarochtecknaförområde.pandets Intresset att
baraomfattar intebildkonstbegreppetbarnet blir.äldre Men

och film.foto, videoocksåkonsthantverkskulptur ochmåleri, utan
tillarkitekturdesign ochockså mode,mening hörvidareI en

ochbarnformkonstför bild- ochuttryck möterbildkonst. Dessa
tidningar, TV,utbudet imassmedialadetungdomar storagenom

datorspel.ochvideofilm,

efterfråganochUtbud

kvalitet.högochgenerelltSverigeKulturutbudet i är stortsett av
folkbiblioteketochvärldsklassbarnlitteratur iharSverige t.ex. en

Sverige harhela landet.spriddkulturinstitution överärär somen
utveckladesbarnteatertraditionstolt1940-taletockså sedan somen

ochteaterinstitutionemas 65 %tredjedel70-talet.starkt under En av
utbudbarn. Muséernasutbud riktas tillfriade teatergruppernasav

har,Flera muséermycketsina hållför barn varierar, är stort.men
anpassade för bam,särskiltoch miljöerutställningarförutom ärsom

och skolbarn. Dessaförskole-verksamheter förutvecklatäven
kunnapersonal försinutökatunder de årenharmuséer attsenaste

ungdomsverksamheterna.barn- ochutveckla
omfattandelikabildkonst inteutbudetoffentliga ärDet somav

tredjedel kom-områden. knappandra Eninom mångautbudet av
tjugotal kom-konstmuseum. Ettkonsthall ellerhar ettmunerna en

kulturskolaformverksamhet vidbild- ocherbjudakan enmuner
medmed Finlandkanjämförelsebamkulturcentrum. Eneller göras

kommuner.hundrakonstskolor isärskildadess änmer

Z Kulturråd 1994ungdom. Statensför barn ochKulturprogram
3 föregåendeSe not
4 1996:57DS
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Riksdagens beslut kulturpolitiken 1996 innehåller bl.a. sär-om
skilt stöd till barn- och ungdomskultur rad områden, t.ex.en
litteratur, och film slöjd för barn och ungdomar, vilketteater samt
skall bakgrund den stagnation har skett barnkul-motses av som

område under 90-talet. Svensk barnkultur hadeturens en gynnsam
utveckling under 70- och 80-talen, utveckling bl.a leddeen som
till såväl de geografiska de sociala skillnaderna i kultur-att som

suddadesut.aktiviteter Med bamomsorgens utbyggnad och skolans
intresse for kulturaktiviteter kunde alla barn nås, bostads-oavsett

och social bakgrund.ort
statligaDet stödet till bam- och ungdomskultur har, enligt

Statens Kulturråd, i princip legat nivå sedan l970-talet.samma
Vissa kulturomräden har till och fåttmed utökade under deresurser

åren. Till det generella statliga stödet skall också läggassenaste
Stiftelsen Framtidens Kultur under 1996 fördelade drygt 18som
miljoner kronor till kulturprojekt ungdomar.för barn och

harDäremot barns och-ungdomars möjlighet del detatt ta av
traditionella kulturutbudet vad litteratur, dans ocht.ex. teater,avser
musik minskat grund de nedskärningar skett i kommuner-av som

och landstingen under 1990-talet. Samtidigt har nedskärningarna
skett där barnen finns, dvs. inom barnomsorg och skola. Den kom-
munala musikskolan har flera håll skurits och avgifterna harner
höjts. alltDe barngrupperna och klassernastörre i kombination
med personalneddragningar och mindre ekonomiska harresurser
gjort såväl tid personal och ekonomiska möjligheteratt för attsom
utveckla barnens kontakt med kulturaktiviteter saknas på många
håll. Inköp teaterföreställningar, besök på konsthallar ochav
bibliotek har alltså minskat. Det således deetc. är sammantagna
effekterna nedskärningar inom barnomsorg, skola, fritid ochav
kultur, de nedskärningar har gjorts inom landstinget,samt som som
får konsekvenser för barns och ungdomars kulturverksamhet.

finnsDet således visst glapp mellan utbud och efterfråganett av
de traditionella kulturaktiviteterna. Samtidigt har formermera nya
för kulturaktiviteter ökat. Ett exempel antalet musikhus medär att
repetitionslokaler för rockband ökade med 32 från% 1990 till 1993.
Antalet repetitionslokaler fritidsgårdar i skolor ökade under

period med 65 %.samma

5 Stiftelsen Framtidens Kultur löntagarfondsstiftelsema bildadesär en av som
1994 och började verka 1995. Stiftelsen har det nationella uppdraget underatt
10 år framöver bidrag till nyskapande och långsiktiga kulturprojektge
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Barn och media

fönnedlas viai detnår alla barn SverigekulturutbudDet är somsom
artikelBamkonventionensuppfyller Sverigemedier. På den punkten

medieutbud.har tillgång tillprincip alla svenska barni17; stortett
hemmet ochtillgång till ide hushållen har TVsvenska%98 av
barnfamiljernio tiosatellit-TV.hälften kan Närmaredrygt avse

betalkanal.till någonhar tillgångoch drygt 10 %har video
timmeoch video cirka ltittaroch elva år TVmellanBarn tre

TV-tittande och 11-14derasdag. Sedan ökarminuteroch 45 per
mycket på TV.framhållasåringar brukar som sersom en grupp

vidareDatorspelandra tonårsintressenSenare över. upptartar en
fjärdedel allapojkar ochHälften allabarns tid.delstor avenavav

sig timmeoch årmellan 9 14flickor i åldersgruppen ägnar nästan en
dag.° denEnligtgenomsnittligdatorspel underåt senasteen

dagtimmarmediernamediamätningen nästan treupptar per av
femSkolbarn använderåringar.småbarnens tid 3-8 närmar

ungefär fem timmarcirka sju timmar ochungdomartimmar, vuxna
samtliga medier;ingårmassmedierna. denna mätningIdagenom

musik.lyssnandebokläsning ochradio, tidningar,video,TV,
småbarnden sammanlagda tidvidareMätningen visar ägnaratt som

80-talet, ökatefter slutethar, nedgång iolika massmedieråt aven
ökat. be-och videotittandet har Barndärför TV-igen, främst att ser

utbud, bådevideo tidigare. ökatoch Etttydligt TV än avmer
i de kommersiellafamiljeprogram, inte minstochbarnprogram

barnpubliken.attraherarkanalerna,
förvandlats från lättöver-medielandskapetfemton år harPå ett

TV-kanaler till dagensbiografer och tvåskådligt utbud filmerav
förväxande marknadvideobutiker ochsatellit- och kabelnät, en

skapat världsom-tekniken hardatorspel och multimedia. Den ennya
underhållning, informa-medförtspännande masskultur har attsom

tillhänsynsprids hela jorden någonoch nyhetertion störreöver utan
helt möj-därmedInternationaliseringennationella gränser. nyager

fall förståelsekulturspridning och i bästaligheter till kunskap, även
med andra ordteknikenoch Den storanya gerengagemang.

vadskaffa sig information och kunskapmöjligheter att om som
innebär också risker denhänder i världen. denMen stora om an-

felvänds på sätt.

6 Filipson 1995
7 Filipson 1996
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Lagskydd för medier

Sverige skyddas mediernas verksamhet yttrandefrihetsgrund-I av
där alla svenska medborgarelagen YGL det står har rättatt att

ochoffentligen fritt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor i övrigt
vilka uppgifter helst i de rörliga bildmedierna.lämna Centraltsom

förbudet förhandsgranskning, det villi YGL Detär sägamot censur.
Sedan offentlig visning filmfinns dock undantag. år 1911 ärett av

förhandsgranskning.underkastad Enligt lagen 1990:886 om
granskning och kontroll filmer och videogram skall alla filmerav
eller videogram skall visas vid allmän sammankomst eller vidsom

förhandsgranskasoffentlig tillställning Statens Biografbyrå.av
Varje film och videofilm visas offentligt skalläven somnumera

enda föranledaalltså granskas innan den visas. Det i dag kansom
totalförbud eller klipp i film för filmens innehåll kanär atten vuxna

forverka "förråande". filmer skall visas barn reglernaFör ärsom
Biografbyrå har också till uppgift beslutaStatenssträngare. att om

foråldersgränser på filmer förhindra barn psykisk skada.att att tar
gällande åldersgränsema och år. film godkännsDe 15 Enärnu

för offentlig i åldersgrupp den vållainte visning kan psykisken om
skada för barn i denna åldersgrupp.

Videotittandet sker dock mestadels i hemmet och inte vid
offentliga visningar. sådan film inte förhandsgranskasAtt betyderen

det tillåtetinte visa vad helst. ansvarige utgivarenDenäratt att som
deneller sprider filmer kan åtalas för olaga våldsskildring. Attsom

sprida olaga våldsskildringar alltså yttrandefrihetsbrott. Enligtär ett
brottsbalken det också straffbart till barn lämna videofilmär att ut en

innehåller ingående skildringar verklighetstroget våld. Densom av
yrkesmässigt eller i vinstsyfte lämnar sådan videofilm tillutsom en

femton fängelsenågon under år kan dömas till böter eller tillupp sex
månader.

finns undantag från granskningsplikten förviktigt filmerDet ett
offentligt.sänds Förhandsgranskning får inte filmergörassom av

och videogram sänds radiosändning". Med det TV.som menas
Granskning får heller inte de filmer sänds kabelnät,igöras av som
oberoende de kommer från satellit eller fråndirektav om egen
studio. reglerna olaga våldsskildring gäller förMen TV. Iävenom
Sverige regleras TV-verksamheten också radio och TV-lagengenom

de avtal ingås mellan och varje TV-foretagsamt statensom som
sänder via det svenska markbundna TV-nätet. 6 kap. radio- ochI 2 §
TV-lagen 1996:844 heter det med ingående vålds-"programatt



fritidkultur och 333tillBarnets1997:116SOU rätt

pomografiskamedellerkaraktärverklighetstrogenskildringar av
och sådantsådan tidunderi televisioneninte sändasbilder får

kanrisk för barnbetydandefinnsdet attsätt att programmen,seen
gällandedeförsvarligt".skäl ändå Isärskildadet inte är nuavom

programföretagenoch TV-företagenmellanavtalen sägs attstaten
gällergenomslagskraft detsärskildatill mediets närhänsynskall ta

för sändningen.tidenutformningoch samtämnenprogrammens
medavtalenTV-lagen ellerradio- och ärvarkenEftersom staten

praxis skapats.i denvägledning sökaspreciserade fårsärskilt som
bedömning tagiti sinradio och harGranskningsnämnden för TV

våldsskildringarinnehållertill säntshänsynstor program somom
inslaget ellerochefter klockan 21.00ellerföre programmetom

harsammanhang detoch i vilketvilken tidoberoende vid sänts,av
varning.föregåtts av en

sändarlandsprincipen forgäller den s.k.TV-direktivEnligt EG:s
Europa. innebär bl.a.PrincipenTV-sändningar i ettatt program-

etablerat.där detlands lagstiftningunder detskall lyda ärföretag
kanalerna ochsvenskspråkiga TV3deexempel kanSom nämnas att

underoch lyder alltså inteStorbritannienetablerade ikanal 5 är
tillstånd sändaharTV-programbolaglagstiftning.svensk De attsom

television och TV4 AB.Sverigessvenska marknätetvia det är
TV-kanaler sänderreklamfmansieradefinns fleraTV4Utöver som

lagstiftning,svenskkabel lyder undersatellit ochvia t.ex.men som
för med-syftar underlättaTV-direktivet bl.a. tillochTV6 ZTV. att

del varandras TV-program.i kunnaborgarna Europa taatt av
Enligtreglerar skyddet underåriga.artikelDirektivets 22 av

åtgärder för säker-vidta lämpligaskall medlemsstaternadenna att
jurisdiktion interespektiveTV-sändningama inomställa statsatt

mentalaskada den fysiska,allvarligt kaninnehåller program som
särskilthos minderåriga,moraliska utvecklingeneller program som

våld. 1997 årseller meningslöst Genompornografiinnehåller
kanomfattas andradirektivetändring även varaprogram somav

åtgärder intetillkommitför underåriga. harskadliga Dessutom att
sändningstidvalkan säkertvidtas detbehöver genom avom anses

ellernormalt inte höråtgärder underårigatekniskaeller attgenom
okodad formsker isådana sändningarsådana sändningar. Omser

varningde föregås akustiskmedlemsstaterna tillskall att av ense
symbol under hela sändnings-med visuelleller de markerasatt en

tiden.

s ändrad 97/36/EG89/552/EEG,
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Artikel 16 i direktivet behandlar frågan TV-reklam ärom som
riktad till bam. Utgångspunkten TV-reklam inte skall orsakaär att
moralisk eller fysisk skada hos underåriga och därför skall uppfylla
vissa kriterier. Reklamen skall inte direkt underårigat.ex. uppmana
till köp, utnyttja det förtroende underåriga hyser för föräldrar, lärare
eller andra eller visa underåriga i farliga situationer. Ettpersoner,
tillägg i 1997 års ändring direktivet bestämmelsernaär att ävenav
gäller TV-köp, "TV-shop".t.ex.

I samband med direktivet i juni har1997 EG-kommis-att antogs
sionen åtagit sig studie hur TV-reklamgöra ochatt TV-köpen av
påverkar minderåriga. EG-kommissionen kommer också tillsam-att,

med myndigheter i medlemsstaterna, genomföra under-mans en
sökning eventuella för- och nackdelar med ytterligare åtgärder iav
syfte underlätta för föräldrar eller vårdnadshavareatt kontrolleraatt
de underåriga fårprogram som se.

Våldsskildringar TVi

I många länder, USA, Tyskland och England,t.ex. regelbundnagörs
kartläggningar våld i televisionen. det gjortsAtt kartläggningarav
i Sverige beror på vi historiskt har haft begränsatatt TV-sett ett
utbud och våld i harTV varit relativt blygsamatt omfattning.av

förstDet i slutet 1980-talet den svenska befolkningenvar av som
fick tillgång till mångfald TV-kanaler och till kommersiellaen av
kanaler. TV-utbudet, liksom sändningar med våldsinslag, mång-
dubblades inom loppet några få år.av

förstaDen systematiska studien våld i svensk TV, där bådeav
public service-kanalema SVT1 och SVT2 och de kommersiella
kanalerna TV3, kanalTV4, fem och TV1000 undersökts presen-

1996.terades Av studien framgår de undersökta kanalernaatt sex
visar 40 våld veckan,timmar detöver i vill lika många timmarsäga

normal arbetsvecka. Om denna siffra jämförs med andrasom en
delar medieutbudet visar det sig det sänds timmar7 våldattav mer

nyheter och timmarän 18 våld Det skallän sport. nämnasmer att
våldsinslag i nyhetsprogram inte ingick i studien. Omkring varannan
våldssekvens i de kommersiella kanalemas fiktionsutbud skildrar
svåra skador eller dödande. 13 de 40 timmar våld visades iav som
televisionen bestod mordsekvenser.av

9 Cronström Höijer B, Våldsskildringsrådet 14nr
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jämställdautspelar sig mellanisällan våldet TVDet är som
aktör ochentydigkaraktäriseraskonflikteralla70 %parter. av enav

manligaoftast handlarTV-våldetvisaroffer. Studien att om
manliga dominansendenmanliga offer.och Menvåldsaktörer trots

fördubblatsharkvinnliga våldsaktörerantaletdet sig änvisar att mer
och 80-talen.jämfört med 70-90-talsproduceradei program

ellersig aktörerinte någonUngdomar är stor somvare somgrupp,
våldsaktörerrollderasfinns tendensoffer, det att somen svagmen

visasvåldTV-berättandet.och Det är nästanhar ökat i film- som
visar kyligt,våldsaktörenochgenomtänkt och planeratalltid ett

ambivalens eller rädslavisarvåldsaktörerbeteende.känslofattigt Att
TV-utbudet.ovanligt imycketär

TV-utbudetsamladebeskriva detorättvist enbartdockDet är att
skillnader mellanmycketundersökta kanalerna. Deti de är storasex

våld.visarkommersiella kanalernaTV-kanalerna. Dede olika mest
service-kanaler i Sverigebara ha två publictidigareSkulle vi liksom

till drygttimmarvåldsutbud minska från drygt 40veckasskulle en
icirka timmarTelevision visar minst våld,Sveriges4 timmar. tre

två kanalertimme i TV2. Decirka och halvochveckan i TV1 enen
våld TV3 och TV1000.visar ärmestsom

USA-produceradedet devisade sig ocksåDet äratt programmen
till detvåldet iför TV, 62 %. Läggerstår merparten manavsom

reklam för kommandetrailers, dvs.sänds i s.k.mesta program,som
förTV-våld stårytterligare. Sverige-produceratökar dominansen

Storbritannien och övrigafinns trailers.imindre det våldän som
Även i dettavåld visas.mindre 5 % alltstår förEuropa än av som

i de kom-mellan kanalerna Detavseende skillnaderna ärär stora.
sänds.våldsutbudetUSA-producerademersiella kanalerna detsom

övervägandenVåra12.3

till kulturAlla barns rätt

tillgodose barnetsBarnkonventionen ställer långtgående krav på att
delta i konstnärligt och kulturellt skapande.till kultur ochrätt rätt att

aktivitet.bli hört och sin kreativaharBarnet rätt att sett genom
mycket tydlig punkt.Barnkonventionen på denna Förutomär att

barnet komma till tals barnetsartikel 12 rätt egetatt upprepasger
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deltagande i kulturlivet två gånger i artikel 3 artikelns punktI 1
heter det barnets "fritt delta i det kulturella livet" skallrättatt att
erkännas. punktI 2 står det barnets "rätt till fullo delta i detatt att
kulturella och konstnärliga livet" skall respekteras.

Delaktighet i kulturen förknippat delaktighetmed iär nära
samhället. Kultur omfattar hela vårt leva, vår moral, värde-sätt att

sedvänjorringar, och vardagshandlingar. Kulturyttringar tolkar inte
bara omvärlden, den formar också omvärlden. harBarn rättsamma

delta i denna har dock behovBarn störreattsom vuxna process. av
få utveckla sin skaparkraft, få olika uttrycksformer,tränaatt att

eftersom de behöver fördem alla kunna utnyttja den yttrandefri-att
het Barnkonventionen tillförsäkrar dem artikel och12som genom

har13. Barn svårare uttrycka sig i ord och skrift. Därförän attvuxna
har de behov tillgång till andra uttryckssätt, fåstörre att attav
uppleva med alla sinnen och själva uttrycka sig med alla uttrycksfor-
mer.

ocksåDet viktigt den koppling finns mellanär näraatt se som
artikel barnets till liv6 och utveckling och till kulturrätt rättenom
i vid mening. Fantasi, kreativitet och skaparkraft viktiga drivkraf-är

i barnets utveckling. Barnets skapande stimuleraster eget av
kulturyttringar i sin driver utvecklingen framåt. läsupp-Entursom
levelse barnet själv får lust skriva och berätta. bildEngör t.ex. att att
eller målning barnet lust själv teckna och måla.atten ger

Artikel 31 skall också bakgrund artikel 2 icke-motses av om
diskriminering. Alla barn har till till kultur, har utvecklarätt rätt att
sin skaparkraft och få olika uttrycksformer Vi vill betonaträna
vikten till kulturaktiviteter fördelas sådantatt sättettav resurser

kulturen tillgänglig för alla barn. Således måstegörsatt grupper av
hänsyn till barn bor i glesbygd, invandrarbam och barntas t.ex. som

sociala eller ekonomiska orsaker kan ha svårare fåattsom av
tillgång till kulturen.

Vi det vidare oroande kulturaktiviteter för barn ochattser som
ungdomar allt oftare motiveras i förebyggande insatser,termer av
vilket också Ungdomsstyrelsen påpekat i sitt remissvar till Kulturut-
redningens betänkande SOU 1995:84. Vi vill istället understryka
rättighetsperspektivet. ochBarn ungdomar har fritt delta i deträtt att
kulturella livet. Kulturpolitikens inriktning måste harattvara unga
lika till kultur den generationen.rätt Kultur för barnstor som vuxna
och ungdomar eller kultur skapats barn och ungdomar fårsom av
inte reduceras till "behandlingsmetod" eller metod för före-atten en
bygga kriminalitet eller drogmissbruk.
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inomoch kommuner,landstinginomBudgetnedskämingar t.ex.
barndär allakulturaktivitetermedförtharoch skolabarnomsorg att

förriskenvill påtalaViminskat.har attfinnsungdomaroch
utvecklingsådanökar. Enbarnolikamellanskillnaden grupper av

alla barnstadgandeBamkonventionens attmeddåligtrimmar om
verksam-konstnärligochkulturellförmöjlighetertill "likahar rätt

het".
fördet.viktenbetonaåterigendärför utrymmevill attVi gesav

och ibarnomsorgeninomvistas, dvs.barndär allakulturaktiviteter
detDärför harkulturinstitution.samhälletsSkolan störstaskolan. är

i skolan.kulturenföramycketstatligt hållfrån attockså satsats
tillskola-projekten. FramKultur iförstadestartade1985Redan

landet ochiprojektsådana000cirka 4 runthade startats1988 om
År hade1991ändamålet.anslagits förhadekronormiljonercirka 16

Under 1995genomförts.i skolanKulturprojektsammanlagt 8 000
Syfteti skolan.kulturmedfortsatt arbeteförarbetsgrupptillsattes en

skolanskolan, såivardagsarbetetförändra att enses somär att
barnochundervisningeniintegreras attkulturarbetetkultunniljö, att

Vi villskapande.meddelaktigasjälvaungdomar egetoch görs
följerregeringenocharbetesådantvikten attbetona ett uppav

i skolan.kulturArbetsgruppenfrånförslagen

"Öronmärkta" kulturanslag

ickekulturområdetsvenskadetbibliotekslagen ettärFörutom
frånSverigesigskiljerpunktdenna t.ex.område. Pålagreglerat

bibliotekslagförutomDanmark finnsFinland. IDanmark och en
filmteaterområdet. Lagenochfilm-inomlagstiftning omäven

riktasskallfilmproduktionentillanslagenminst %25stadgar att av
bestäm-flerafinnsteaterlagendanskadenungdomar. Iochtill barn
bl.a.föreskriverLagenbamteatrama. attprioriterarmelser som

produktionsmedlen tillminst 25 %användaskallTeaterrådet av
skallkommunerlandetsungdomarochför barn samt attteater

teaterföre-vid köpkostnadernamed 50 %subventioneras avav
Kulturministeriet hardanskaungdomar. Detochför barnställningar

kulturfrågorochför barn-utskottrådgivandesärskiltockså varsett
initiativ ochinformerautvecklingen,följauppgift är att nyaom

Danmark finnsområdet. Iinominsatserkoordineraochtendenser att
ungdomarochbarnvilkenfolkbildningslag isärskildockså en

särskildadockmålgrupp,prioriterad attutanuttryckligen utgör en
prioritering.för dennaliknandeellerkvoter anges



338 Barnets till kultur och fritidrätt SOU 1997:1 16

Vad beträffar Finland de viktigasteär kulturpolitiskaett av
instrumenten det så kallade statsandelssystemet. Det ramlagär en

reglerar den statliga finansieringen undervisnings- och kul-som av
turverksamheten. Finlandl finns rad lagar inom kulturområdet,en
bl.a. teater-och orkesterlagen, museilagen, bibliotekslagen, lagen om
grundundervisning i konst lagen kommunernas kulturverk-samt om
samhet. Den sistnämnda för kulturverksamheten ianger ramarna
kommunerna, inte kopplad tillär särskilda kvoter ellermen
subventionering liknande Danmark.den i

Vi vill betona vikten åtgärder vidtas för öka möjlighe-att attav
för barn få del det utbudterna bamkulturatt står till buds.av av som

Vi regeringen böratt "öronmärka"överväga viss andelattanser en
kulturanslagen till kultur för barn och ungdomar. härvidDetav är

viktigt beakta Bamkonventionens stadgandeatt alla barn har rättom
till "lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet".

Stöd till barnboken

Enligt Bamkonventionens artikel 17 skallc "uppmuntrastaten
produktion och spridning barnböcker". Vi särskilt oroadeär överav

barn och ungdomar har fått försämradatt tillgång till böcker. Hösten
1995 regeringen Statens Kulturråd i uppdrag barn-gav överatt se
bokens ställning. Kulturrådets visar Försäljningenrapport att av
barn- och ungdomsböcker minskade med fjärdedel mellan årenen
1990 och 1994. Samtidigt minskade utlåningen barn- ochav ung-
domsböcker vid landets bibliotek. Minskningen framträ-är mest
dande bland de barnen och bland barnyngsta till lågutbildade för-

Åräldrar. 1990 nådde bibliotekens uppsökande verksamhet drygt
70 % förskolorna Åroch fritidshemmen. 1993 nåddes bara 54av %
och i 20 kommuner hade den uppsökande verksamheten helt lagts
ned. Folk- och skolbiblioteken köper i dag allt färre böcker. 1990
köpte biblioteken 980 000 volymer barn- och ungdomsböcker.
1995 de i 680 000 volymer. Bibliotekens öppethållandevar ochnere
programverksamhet har minskat.också

I samband med riksdagen bibliotekslagatt beslutadesantog en
också särskilt statligt stöd för inköpett litteratur till folk-om ochav
skolbibliotek. Målgruppen barn ochär Det viktigtärunga. att

2°Ett kommande Norden. Handlingsplan för nordiskt bam- och ungdomskultur-
samarbete 1996-2000
2 Rapport från StatensKulturråd 1996:1
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stöd förstatligautvärderar dettaochföljer attregeringen nyaupp
barnsför ökavidtasmåsteåtgärderytterligare attbedöma om

läsande.stimulera derasochböckertilltillgång

meningsfull fritidtillRätt

fritid.till Dettabarnetartikel har31 rättBamkonventionensEnligt
sig lägrebefinneri ländervalörstadgande får ensomannanen

arbete iskyddasfritid måstedär barnetsnivå och motekonomisk
möjligheterungdomarsSverige därlandålder.alltför tidig I ett som

relevantblir detsmågenerelltålderföre års ärarbeta 18 sett meraatt
fritid.meningsfulltillungdomarsochbarns rätttalaatt enom

ochföräldrarnafrånfrigörelsentid dådenUngdomstiden är
iidentitet sker. Denna äger storutvecklandet processegenav en

arbetetidigare dåskillnad fråntillfritidenunderutsträckning rum
harFritidenmed sammanvävt.fritid tillsammansoch vuxna var mer

utvecklasjälva,sigförsöker hittaungdomarnaområde därdetblivit
iden-perspektividentitet. dettaIoch finnapersonlighetsin aven

del livetbetydelsefullblivit mycketfritidentitetssökande har aven
ungdomar.ochbarnde flestaför

präglatmultimediasamhällei ett enormtskerDetta ett av
ochMediasamhälletintryck.mångfaldinformationsflöde och aven

möjlig-med bl.a.utveckling Internet öppnarinformationsteknikens
innehållerungdomstiden ävensökande utgör,i detheter mensom

förbudpåverkanmediasamhälletsfrånskydda bamfaror. Att genom
handlarframkomlig DetIT-området inteoch väg.media- är en

medievärl-använda sigoch ungdomarlära barnistället attatt avom
slutbetänkandetmöjligt. Ikonstruktivtutbud så sättdens ett som

stödjaviktenocksåframhållsIT-råd attUngdomensfrån av
"skadlig"eller"dålig"vadinseförmåga ärungdomars att somegen

finnsutbudanalys detochdebattinfonnation. Genom öppen somav
demvadkänsla förinneboendeungdomarskan som gynnaregen

utvecklas.
präglasungdomskulturiIdentitetssökandet sker ettavsomen

kulturyttringarungdomarsocksåutbudkommersiellt egnaavmen
ochvikt barnssynnerligoch dans. Detmusik är atti t.ex. av

respekte-ochoch fritidsintressenbehovungdomars accepterasegna
"ungdomskultur"begreppethar viMed viss tvekan använt somras.

22 1996:181SOU
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i dag etablerat uttryck.är begreppetMenett ungdomskultur för dock
tankarna till det skulle särskildatt kultur, skild frånsortsvara en
samhället i övrigt. Därmed också ungdomarnagörs själva till en

skild från övriga i samhället. Barns och ungdomarsgrupp, grupper
uttryck och skapande del den kultureget år vi alla lever i ochen av
därför måste barns och ungdomars livsstilar respekterasegna som en
del samhället helhet.av som

finnsDet dock inslag i det vanligen benämns ungdomskultursom
inte kan Mycket tyder påaccepteras. vi i dag befinner isom att oss

början drogromantiserande våg, liknande den västvärl-av en ny som
den upplevde i mitten 1960-talet. Musik- och livsstilarav propagera-
de då för narkotika,öppet främst för hasch och LSD, och sådana
rörelser har återuppstått. finnsDet rad exempel på musikstilaren
med drogförhärligande budskap, techno, hip/hop,t.ex. ochrave, rap

harMan vidare i framförallt England och USA kunnatreggae.
skönja koppling mellan mode och droger. Några deen av mer
inflytelserika internationella trendmagasinen, Face frånt.ex.som
England och Rolling Stone i USA för droger, förpropagerar
legalisering narkotika och budskapet detär inneav att är attnu
använda droger. De utländska impulsema har inte slagit igenom i
Sverige fullt det finns exempelut, på affärer och postorderföre-men

saluför tröjor medtag haschblad och drogpropaganda.som annan
Ungdomar för drogromantikäven Internet. Viaexponeras genom
Internet kan ungdomar få hur själv kan framställarecept man
vissa droger, tips på hurtyper odlar cannabis bästapåav sättman
och adresser till affärer och organisationer där kan köpaman
narkotika.

Vi vill återigen framhålla drogromantikenatt inslag iär ett
ungdomskulturen och avståndstagandet från dessaatt inslag inte får
innebära avstånd från helaatt ungdomskulturen.tar Det finnsman
onekligen starkt samband mellanett och droger.t.ex. Deravepartyn
flesta ungdomar deltar i dessa använder dock inte drogersom utan
går dit på grund dansen och musiken.av

Det viktigt denär drogromantiskaatt vågen med sakligmötsnya
information droger och konsekvenser droganvändning.om om av
Dessutom måste förmedlingen information till denav anpassas nya
informationstekniken. Information dock endastär del deten av
förebyggande arbetet. Erbjudande fritidssysselsättningar ärav en

Vi vill i det sammanhanget framhålla betydelsenannan. denav
utomordentligt viktiga roll fritids- och ungdomsgårdar har. Detsom

viktigt kommunerna,är i samverkanatt med barnen och ungdomar-
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tillmotvikttjänakanfritidssysselsättningar somsomarrangerarna,
fritidsutbudet.kommersialiseradedet

ocksåvisarVästsverigeijämförbara kommunerstudieEn treav
ochinformationmålinriktad satsninglångsiktig ochbred,att en

både vadeffekterharoch ungdomarför bamfritidssysselsättningar
undersöktadehälsa. Enoch derasdrogvanorungdomarsgäller av

nivåerolikaaktiviteterradutvecklat långhadekommunerna en
budskapet i depolitiskauttalademedan detungdomar,tillriktade
uppgiftFöräldrarnasdet attkommunernaandra ärtvå att gevar

visadejämförelsenfritid. Resultatetmeningsfull attungdomar aven
hälso-hälsa ochskillnad i ungdomarnasmycketdet fanns storen

utvecklathadeden kommunImellan kommunerna. ettsomvanor
hadede aldrigungdomarnasvarade 65 %arbeteförebyggande attav

48de andra kommunernaMotsvarande siffra ialkohol.smakat var
itvå gångerberusad minstfråganPårespektive 44 %. ärom man

ja,kommunenförstaungdomarna i densvarade %månaden 5 av
kommunernabåda andrai derespektive 10 %det 19medan somvar

ja.svarade
ochallmänhetföreningslivet iden rollstarkt betonavill ocksåVi

utveck-ungdomarsför barns ochsynnerhet spelariidrottsrörelsen
psykiskt välbe-fysiskt ochsamband mellanfinnsling. Det näraett

kroppenstillgodosesGenom idrottidrottsaktiviteter.finnande och
utvecklingmotoriskaaktivitet och barnetsochrörelsebehov av

liggeroch bättreidrottensstimuleras. I strävan mot att prestera mer
självförverkligande. Med-möjlighet tillutmaning ochockså enen

viktig ingrediens ividareidrottsförening kanilemsskap vara enen
positivfrämjar idrottutveckling. På såsocialabarnets sätt en

negativ utveckling.förhinderoch kan ocksåutveckling ett envara
träning ochmedsociala aktiviteterintegreraridrottenden månI
destruktiva"vaccination"idrottentävling kan motsortsvara en

missbruk.kriminalitet ochgängbildningar, mot
ungdomar fårochvikten barnbetonagår inteDet attatt avnog

fritid. Idéerderasbeslutmed och påverka rör somegensomvara
positivt vilketrespektfullt ochbemötasför fram måsteungdomar

tänka ikanske måsteiblandpolitiker och tjänstemäninnebär att nya
förslag inte kannej tillrutinmässigtbanor och inte säga som

påpekasskall i sammanhangettraditionellai Detinordnas mönster.
förändrats.skapande harfritid ochungdomarspå egetatt synen

i dagungdomsprogramoch kommunalaförsöksprojektStatliga tar

23 Kelly fl., 1993Berg K. m
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i allt utsträckning ungdomskulturenstörre utgångspunkt försom en
fritidsverksamheter. Denna utveckling bör påskyndas.

Artikel skall31 bakgrund Bamkonventionens grund-motses av
läggande principer icke-diskriminering, barnets bästa, tillrättenom
utveckling och få uttrycka sina åsikter.rätten Alla bam haratt rätt att
få del det fritidsutbud finns för barn och ungdomar. Enligtav som
Svenska kommunförbundet minskar antalet fritidsgårdar samtidigt

aktiviteter i kalladeså Ungdomens hus eller Musikhus ökar.som
Dessa bygger i utsträckning ungdomars aktiviteterstor ävenegna

det ofta finns någon kommunalt anställd fritidsledare lederom som
arbetet. Denna utveckling positiv i den meningenär ungdomaratt
själva får forma sin verksamhet. Samtidigt har det visat sig attegen

tenderar de tonåringarna och de behöveratt tappaman yngre som
mycket stöd för delta i verksamheter byggeratt egetsom
skapande aktivitet.och Vi vill också betona vikten attegen av
kommunerna i sin planering fritidsaktiviteter beaktar flickorsav
behov i utsträckning pojkars. Enligt Fritidsutredningensamma som
pekar alla undersökningar flickor i dag missgynnas i förhållan-att

pojkar.de till

Lek

Barnkonventionen kräver barn möjlighet till lek. För dettaatt ges
krävs det finns tillräckligt med för lekatt och den miljöutrymme att
där barn leker säker. Barnsär utveckling förutsätter naturligen
nyfikenhet och upptäckarlusta. barnEtt kalkylerar inte på samma

med riskersätt och förstår inte alltid konsekvensernasom en vuxen
sitt handlande. Det därför mycket viktigtär det ställs högaav att

krav på bamsäkerhet i lagstiftningen.
Som tidigare har påpekat har det arbete har bedrivits isom

Sverige under de åren40 för skapa säker miljö försenaste att en
barn, både inomhus och utomhus, varit mycket framgångsrikt.
Antalet barn dött på grund olycksfall har under denna periodsom av
minskat med fjärdedelar.än Lagstiftning rörande riskertre imer
miljö och risker med produkter, tillsammans med information,
undervisning och planering hem, skola, lekmiljöer och trañklederav
har lett till påtagliga förbättringar det gäller barns säkerhet.när

24SOU 1997:71
25SOU 1996:3



fritid 343kultur ochtillBarnets1997:116 rättSOU

rådutfärdarmyndighetercentralaflertali dagfinnsDet ett som
barn.formiljösäkerskallföreskrifteroch garantera ensom

samhällsplaneringBarnombudsmannenför ärsakområdecentraltEtt
säkerhet.ungdomarsochbarnsbamperspektivutifrån samtett

sinibl.a.tillfällen,flertalvid senasteharBarnombudsmannen ett
bostäderäldrebehovetpåtalat ävenregeringen,till attavrapport

1973.sedangällerbarnsäkerhetskravdeomfattasskall somav
barnsäker-kravlångtgåendebyggreglemaidetfinnsSedan 1973

för husendastgällerreglertomtmark. Dessaochbyggnaderihet
börregeringen över-Vi1973.efterändradeeller attbyggda anser

tillkommitharbyggnadersåreglernaändra ävenatt somväga att
barnsäker-lagstiftningendenomfattas1973 strängareefter av

kalladede såbostadsbeståndet,del t.ex.hetsområdet. En stor av
förebyggtområden,bamrika ärmiljonprogramsområdena, ärsom

uppgifter från Barn-enligtocksåbostadsområden ärDessa1973.
barnolycksfall.gällerdetöverrepresenterade närombudsmannen

viktigadenvill vi betonaför barngäller lekutrymmendetNär
Utemiljönutveckling. ärför barnsspelarutomhusmiljönroll som

i lekutvecklasutvecklingsmiljö. Barn attockså barnets genom
naturmiljö.ibarnHelst lekergrannskap.sittnärmiljö,sinutforska

möjlig-mellansambandfinnsdetvisarundersökning ettEn att
kreativitet. där detskolgårdarPånaturmiljö ochlek itillheterna

kreativaoch änbarnennaturmiljö leker ärfinns mermera
undersök-naturmark. Ennågonfinnsintedär detskolgårdar annan

godskapaisigharskolori attvisar engageratning enatt som
aktiva.elevernaför elevernautomhusmiljö är mer

och andrabostäderför kravBoverket26 exempel kanSom nämnas att ansvarar
Standardiserings-och byggsystem.byggproduktergodkännerbyggnader samt

för bl.a.standardsvenskfastställer ochSISSverigei utkommissionen ger
ochsäkerhetsföreskrifterutfärdarElsäkerhetsverketlekredskap.ochleksaker
tillhar bl.a.Konsumentverketmaterial.elektrisktförbestämmelsermeddelar

regler. Nämnasproduktsäkerhetslagensföljerföretagenövervakauppgift attatt
krañ den lträdde isäkerhetleksakerslagSverigekan antog somatt omnyen

Konsumentverketefterlevs skallreglernakontrollera1994.januari För attatt
marknaden.svenskasäljs på denleksakerdestickprovskontrollergöra somav

Kemikalieinspektionen,ocksåmyndigheterna harnämndadeUtöver ovan
YrkesinspektionenochArbetarskyddsstyrelsenSprängämnesinspektionen,

säkerhetför miljönsansvar
27 1997Barnombudsmannen rapport
23Grahn 1991
29 1997.A,Johansson
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Vi vill också peka den ökade biltrafiken hotatt utgör ett mot
barns direkta rörelsefrihet. studieI barns rörelsefrihet ficken om
732 bam på frågor bl.a. hur de kom till skolan och hur desvara om

sig till sina fritidsaktiviteter och till sina kamrater.tog visadeDet sig
barn bodde i trafikseparerade områdenatt hade rörelse-störresom

frihet barn bodde i trafikerade områden.än som
Vi har i detta sammanhang granskat bamperspektivet i plan- och

bygglagen. Vi reglerna i plan- och bygglagenatt utemiljönanser om
de krav Bamkonventionens bestämmelsermotsvarar barnetssom om

till lek artikel 31 och barnetsrätt bästa artikel ställer.3 Särskilt
med tanke på lagen föreskriver i konflikt mellanatt barnsatt en
behov lekutrymme och behov parkeringsplatser skallav vuxnas av
barnets intressen lagen föreskrivsIväga det"om intetyngre. att
finns tillräckliga för anordna både parkeringutrymmen ochatt
friyta, skall i första hand friyta anordnas".

intresseBarnets för lek skall således iutrymme väga överav en
konkret konflikt mellan friyta och parkeringsutrymme. i denMen
övergripande samhälls- och trafikplaneringen har barns intressen
svårare sig gällande. Trots ökadgöra medvetenhetatt hos samhälls-
planerare barns behov och olycksfallsrisker kommer barnetsom
bästa ofta i andra hand bostadsområdennär och trafikledernya
planeras. Vi har bl.a. den bakgrunden i det föregåendemot avsnitt-

Barnets bästa föreslagit förändringartet i plan- och bygglagen
och trafiklagstiftningen.

Barn och media

Enligt Bamkonventionens artikel 17 skall verka för barnstaten att
får tillgång till medier, vilket uppfylls med tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetslagen. Staten skall också utvecklingenuppmuntra

lämpliga riktlinjer för skydda barn skadlig information.att motav
Sådana riktlinjer får finnas i de avtal finns mellan statenanses som
och TV-företagen i Sverige. Avtalen klart programföretagengör att
skall särskild hänsyn till bam. Vidare finnsta skydd för barn iett
EG:s TV-direktiv. Den europeiska radiounionen, European Broad-
casting Union, har antagit riktlinjer för hur medlemsföretagen bör
förhålla sig till våldsskildringar i TV-programmen.

w Heurlin-Norinder M, 1997
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grundläggande och samhälletsyttrandefrihetprincipenDen om
Bamkon-framhålls imedieutbudoch varieratfritteftersträvan ett

internationellfrimedemellertidDilemmatventionen. är att en
tillmöjligheter gränsöver-sig inrymmermediemarknad isom

utifrånoönskatutbudocksåföljer ärskridande kontakter ett som
sökaochutvecklingenföljaviktigtdetDärförbästa.barnets är att
ochbarnskydd förkring frågorsamarbeteinternationellt rörsom

ungdomar.
bilderfå barnhadesedangeneration settbara ytterstFör aven

våld-ellersprängda i bitarknivstuckna,skjutna,människor ärsom
Följdematillgängligt i TV-rutan.våldsådantfinnsdagI avtagna.

fram i denlyftsharbildervåldsammamasskonsumtiondenna av
finnsgenerelltdetvill peka storVidebatten. settoffentliga att en

allmän-hoskonsekvenserskadligamedievåldetsmedvetenhet om
TV-utbudet.införmaktlöshettotalinteFöräldrar uppleverheten. en

Riksförbundetuppdraggjorts påharundersökningAv avsomen
sina barnförföräldrarSkola framgår gränseroch sätterHem att

tidlångoch hurfårbarnenvilkagällerdetbåde när sesomprogram
TV-tittande.använda förfårbarnen

samband mellanomedelbartkortsiktigt,ingetfinns hellerDet
vill viSamtidigtvåldshandlingar.verkligaochvideovåldochTV-

våldsbrottenskilda fallförekommitdet harfaktumdetbetona att av
filmer.vissainspireratsharuppenbartförövamadär de avunga

våldsam-Även medievåld ochmellankopplingsådan direktom en
detundantagsfallifastställas ärkanhandlingar inte änannatma

förstärkningunderhållningsvåldet kan utgörauppenbart avatt en
leverlever Barnvissa barnsvårigheterexisteranderedan somsom

haradekvatamed föräldrar gränserförhållanden sätteri trygga som
hemförhål-medhar barnmotståndskraft. Däremotinre otryggaen

stödheller inteoch oftamotståndskraftlanden inte sammasamma
medievåldet kanbarnför dessaföräldrar. Detsina är utsatta somav

defaktorernegativaförstärkningsådan att tar storutgöra aven
skada.

detkonsekvenserlångsiktigapå devill också pekaVi sommer
förVad detungdomar.för barn ochkan få ärTV-utbudetsamlade

med Vilkabarnbilder våraberättelser ochslags växer uppsom
attitydervilka egenskaper,värderingar,samhälleligagrundläggande

dettaansluter imedierna Viskildras ioch beteenden samman-oss
legitimeradeTV-utbudet gjortstill den analyshang avsomav

3 skriftserie 12Våldsskildringsrâdets NriFilipson L
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Gustafsson.psykologen Inga medTV sina kvalitetsprogramger
möjligheter till vidgning barnets självförståelse, förståelse fören av
andra och insikter livets inneboende villkor, skriver Gustafssonom

inledningsvis pekar TV-utbudets positiva sidor. kanTVsom
bidra till vidgade det gäller förstå samhället, kulturersnär attvyer
mångfald och rikedom, kraft och sårbarhet. TV barnnaturens ger
möjlighet till skratt och tårar, och hopp, andlös spänning ochtröst
överraskningar, skönhetsupplevelser och impulser till lek ochegen

skapande. dessa hänseendenI blir bundsförvantTV ocheget etten
komplement till föräldrauppgiften och likaså till förskolans och
skolans uppgift. gällerDetta såväl uppgiften stödja barnet iatt att
öka sin kompetens i förstå och förhålla sig till omvärlden liksomatt
också uppgiften stödja barnet i utveckla och utvidga alla sidoratt att

sin personlighet.av
det finnsMen antal "ämnesområden" i det samlade TV-ett

utbudet vi starkt ifrågasätter. Ett sådant ämnesområde vadärsom
skulle kunna kalla för "världens bedrövliga tillstånd". Med detman

TV-nyheter och dokumentärer uteslutandenästanavses som
behandlar krig, katastrofer, miljöförstöring,ämnen massakrer,som
orättvisa levnadsvillkor, svält, brottslighet Sådana företeelseretc.
måste barn åtminstone de har kommit i skolåldem fånär upp- -
kännedom barnMen kan inte lämnas med sådanom. ensamma
information. behöverDe omkring sig förhåller sig aktivavuxna som
till uppmärksamma barnetsär reaktio-programmen, vuxna som

förklarar och kommenterar. Barn inte har tillgång tillner, som som
i sådana situationer riskerar skadas i sin grundläggandeattvuxna

tillit till i världen kan beskydd barnet behöveratt det.närvuxna ge
Barn måste tilltro till förhållandena i världenäven inteattges en om

de allra bästa, finnsså det framtid både förär dem själva och fören
världen.

Ett "ämnesområde" det fiktiva våldet, underhållnings-ärannat
våldet innehåller eller mindre omfattande fysiskt våld,som mer
grymhet och sadism. Men också med psykiskt våldprogram som
uttrycker förakt för de och sårbara. Vi sådanaattsvaga anser pro-

inte fyller något behov. Underhållningsvåldet riskerar,gram som
i stället vålla psykisk skada.nämnts, handlarDet inte baraatt attom

barn blir rädda de riskerar skadas på långt allvarligareutan att ett
kanDet skadas i påsätt. det livet och andra liv hartron att ettegna

oavvisligt värde. Om barn eller mindre regelbundet fårmer se pro-

32Gustafsson I i Våldskildringsrådets skriñserie Nr 12
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nomiförvirringkankränker dessa värden i TVgrovt engram som
kan trubbas ochförmåga till inlevelseuppstå hos bamet. Barnets av

skapa delviskan ocksåunderhållningsvåld i TVmängderstora en
våldet idra slutsatsenverklighetsuppfattning. kanfalsk Barn att

verkligheten vilketdet iomfattandesamhället är,änär ännu mera
andra.otrygghet och misstro Enresultera i rädsla,kan typmot annan

underhåll-bli följdenverklighetsuppfattning kanfalsk avsomav
för sig de möjliga ellerinte riktigt får klartningsvåldet barnär att

vill all-verkliga livet, detvåld itroliga konsekvenserna sägaav
död och anhörigaskroppsskador, invaliditet,varliga sorg.

service-kanalema fårvikten de s.k. publicvill framhållaVi attav
kvalitets-bred produktionstöd för upprätthållatillräckligt att aven

flera exempel på sådanaungdomar. finnsserier för barn och Det
exempel kan kvalitetsserieralternativ"."goda Som nämnas som

bästa bamboks-för bygger på våragjort barnSVT manus avsom
utifrån barnetsskildrar också relationerförfattare. serierDessa men

barn och deras glädjeämnen,perspektiv. handlarDessa sorger,om
och tillkortakom-ofullkomligheteroch besvikelser. Vuxnasoro

oftai sådana och barnet levermanden skildras även ettprogram
serier aldrig heltifrån problemfritt liv. barnet i sådanalångt Men är

hjälp för barnet det gällerutlämnat. Sådana TV-program är när atten
visarsjälv, andra människor och livet. Sådanaförstå sig program

den goda barnkulturen förmår i det mänskligaockså rikedomen i vad
växandets tjänst.

Nationellt handlingsprogram

handlingsprogramföreslår regeringen utarbetat nationelltVi att ett
bör, enligt vårvåld i bildmediema. Handlingsprogrammetmot

medvetenhetendet vill ökamening, "mobiliserande", säga omvara
föräldrar och barn medie-TV-våldets konsekvenser hos såväl som

samverkan med dessaföretag. bör vidare syfta till iProgrammet att
för utbudet våldsinslag.utveckla strategier minskaatt avgrupper,

har inneburitIntemationaliseringen och den moderna teknologin
förbjuda eller sådan informationdet svårtär stängaatt ute ettatt som

eller skadligt. gränslösaenskilt land inte tycker Dettaom anser vara
effekten nationella lagar starktmedielandskap innebär äratt av

denförsvagad. film totalförbjuds eller klipps grundEn attavsom
ellervållar skada kan veckor sändas i 1000några TV TVsenare

satellit. Istället ökar viktennågon kanal sänder via ettannan som av
massmedieföretag,samarbete mellan politiker, myndigheter, orga-
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nisationer och enskilda barn och ungdomar fårsamt attvuxna
information och utbildning för själva kunna analysera bild-att
mediemas utbud.

förAnsvaret vilka filmer och TV-program barn måste isom ser
grunden ligga föräldrarna. Biografpersonalens kontroll attav
åldersgränsema hålls i biosalongen i hemmet föräldrar-motsvaras av

kontroll. Föräldrar behöver dock stöd i denna många gångernas
svåra uppgift. Det viktigt föräldrar får kunskap hur medierär att om
och olika påverkar bam. Föräldrar behöver ocksåprogramtyper
bättre information programutbudet. bör iDet programtablåernaom
tydligt framgå vad innehåller och vilkaprogrammen program som
innehåller vâldsskildringar. kan ledaDetta till föräldrar lättareatt
kan undvika våldsutbudet och hitta de detprogram som passar egna
barnets utvecklingsnivå.

"Tittarmakt" begrepp innebärär ökad medvetenhetett attsom
och kunskap det möjligt demaskeragör och välja bortatt program

inte utvecklande. kommersiellaär De kanalerna ärsom ytterst
känsliga för vikande tittarsiffror eftersom de finansieras genom
reklamintäkter. finnsDet rad exempel försök med medie-en
kunskap i skolan bör utvecklas. måste fåBarn hjälpsom anser
med analysera den medievärld de lever vilket skulleatt innebära

"vaccination" det TV-utbud intesorts till barnetsmot ären som
bästa.

nationellaDet handlingsprogrammet bör slutligen bygga de
nationella och internationella erfarenheter finns området.som

norskaDen regeringen har utarbetat handlingsprogramett som
innehåller såväl informations- kontrollinsatser. I Frankrike harsom

innehåller våldsinslag försetts med vamingstriangelprogram som en
information till framför allt föräldrar. vissaI länder har såsom

kallade Watch-grupper bildats, slags konsumentrörelse i media-en
frågor.

33Regjeringens Handlingsplan vold i bildemediene. Osle 1995mot
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till hälsa och13 Barnets rätt

sjukvård

Artikel 24

bästaerkänner barnets åtnjutaKonventionsstaterna rätt att
uppnåeliga hälsa och till sjukvård och rehabilitering. Konven-rätt

skall efter säkerställa barntionsstaterna inget ärsträva att att
berövat ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.sin rätt att

skall efter till fullo förverkligaKonventionsstaterna sträva att
denna och skall särskilt vidta lämpliga föråtgärderrätt att
a minska spädbarns- och barnadödligheten;
b säkerställa alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård ochatt
hälsovård med tonvikt på utveckling primärhälsovården;av

bekämpa sjukdom och undernäring, däri inbegripetc åtgärder
för primärhälsovården, bl. utnyttjandet lättinom ramen genom a. av

tillgänglig teknik och tillhandahålla näringsriktigaattgenom
livsmedel tillräcklig omfattning och dricksvatten, medi rent
beaktande de faror riskeroch miljöförstöring innebär;av som
d säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter

förlossningen;
e säkerställa alla samhället, särskilt föräldrar ochiatt grupper
barn, får information och har tillgång till undervisningom om
barnhälsovård och näringslära, fördelarna med hygien ochamning,

miljö och förebyggande olycksfall får stöd vid använd-samtren av
sådana grundläggande kunskaper;ning av

9 utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt
undervisning och hjälp familjeplaneringsfrågor.iom

Konventionsstaterna skall vidta alla ejfektiva och lämpliga
åtgärder syjie avskafa traditionella sedvänjor skadligai att ärsom
för barns hälsa.

Konventionsstaterna åtar främja ochsig att uppmuntra
internationellt samarbete syfte gradvis uppnå det fulla förverk-i att
ligandet den erkänns denna artikel. Särskild hänsynirättav som
skall härvid till utvecklingsländernas behov.tas
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innebördArtikelns13.1

fysiskt, psykiskt ochtillstånddefinierar hälsa "ettWHO avsom
enbartdefinieras alltså inteHälsavälbefinnande".socialt som av-

möjlighet för individeninnefattarsjukdomsaknad attutan enav
psykiskt och socialt. Bamkon-såväl fysisktmaximaltutvecklas som

hälsa; "barnetshelhetssyndennaventionen har rätt attanammat
till sjukvård och rehabilite-hälsa ochuppnåeligaåtnjuta bästa rätt

efter säkerställa inget barnskall "strävaring" och äratt attstaten
och sjukvård". Artikeltill sådan hälso-ha tillgångsinberövat rätt att

utvecklingbarnets till liv ochkonkretiserarbygger och24 rätt
säkerställa "till det sin för-skallartikel 6 ytterstastaten avsom

i relation till artikel 27skall ocksåArtikel 24måga". som gerses
fysiska,levnadsstandard krävs för barnetsbam till denvarje rätt som

Därmed gårmoraliska och sociala utveckling.andliga,psykiska,
internationella konventionendenBarnkonventionen längre än om

fokuserarkulturella rättigheter,sociala ochekonomiska, som
tilltillgångoch kontroll sjukdomarbehandlingprevention, samtav

medicinsk vård.
skallinnebär barnet"bästa uppnåeliga hälsa"Fonnuleringen att

miniminivå.hälsa och inte endasttillförsäkras bästa möjliga en
åtgärderområden inom vilkapreciseras det i punkt deDärför 2

för minskaskall vidta åtgärdersärskilt skall vidtas. Staten att
hälsa,barnadödligheten. Eftersom mödrarsspädbams- och matvanor

med barnets hälsa bör hälso-utbildning intimt förknippadeoch är
efter förlossningen, utvecklas. Statenför mödrar, både före ochvård

undemäring.för förhindra sjukdom ochskall också vidta åtgärder att
förebyggandeför utvecklaskall vidta åtgärderVidare staten att

och undervisninginformationhälsovård, föräldrarådgivning samt
förebyggandenäringslära ochbland barnhälsovård,annat avom

barnolycksfall.
andramellan Barnkonventionen ochprincipiella skillnadenDen

Barnkonventionen kräverinternationella konventioner såledesär att
botaenbart hälso- och sjukvård inriktad påärän attmer en som

Prevention och behandling sjukdomar och skadorsjukdomar. ärav
grundläggande för den bästa tänkbara hälsan.dock uppnåatt

Barnkonventionen till och sjukvård, vilketbarnet hälso-rättger
säkerställaformuleras skall efter inget"strävaatt staten att attsom

berövat sin ha tillgång till hälso- och sjukvård".barn sådanär rätt att
formulering kompromiss mellan SovjetunionensDenna var en

förslag hälso- och sjukvård skulle gratis för barn och USA:satt vara
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förslag enbart fattiga barnfamiljer skulle få gratis hälso- ochatt
sjukvård.

Barnkonventionen primärvården.staterna att satsauppmanar
artikel 24 b står det skallI "säkerställa alla barnatt staterna att

tillhandahålls nödvändig hälso- och sjukvård med tonvikt utveck-
ling primärhälsovården". Genom denna fokusering primär-påav
vården Barnkonventionen signal vilka priori-staternager en om

hälso-teringar bör inom och sjukvården. Den trendgörassom som
har dominerat i västvärlden, bygga jättelika sjukhus i storstäder-att

har bidragit till finnsdet skillnad mellan landsbygd ochattna, en
stad. småskaliga primärvården med fokusDen i lokalsamhället ger

bättre fördelning sjukvårdsresurserna.en av
Barnkonventionen det första bindande internationella doku-är

ålägger avskaffa traditionella sedvänjorment staterna attsom som
skadliga för barnet. Med "traditionella sedvänjor" i förstaär avses

hand omskärelse flickor. Med "effektiva åtgärder" kon-av avser
lagstiftningventionen förbjuder sådana sedvänjor och infor-som

mationskampanjer för skapa medvetenhet sedernas negativaatt om
effekter barnetspå utveckling.

artikel punktGenom 24 4 åtar sig främja ochstaten att uppmun-
internationellt samarbete. För utvecklingsländer innebär dettatra att

internationellt samarbete stegvis det möjligt för-göra attgenom
verkliga barnets till "bästa uppnåeliga hälsa". länderFörrätt som
Sverige innebär stadgandet visst löfte bistånd till länder iett om
behov barn.utveckla sin hälso- och sjukvård föratt

FN-kommittén åtskilligahar i sina kommenterande slutsatserav
till ländernas betonat stadgandet skall "strävarapporter att staterna
efter säkerställa inget barn berövat sin ha tillgång tilläratt att rätt att
sådan hälso- och sjukvård" ochi det sammanhanget hänvisat till
artikel icke-diskriminering.2 Kommittén har i fallmånga uttryckt

för vissa diskrimineras i sin till hälso- ochatt rättoro grupper
sjukvård. De FN-kommittén särskilt lyfter fram ärgrupper som
flickor, barn med funktionshinder, bam bor i landsbygdsområ-som
den, asylsökande barn och barn vistas illegalt i land.ettsom

Bristen hälso-på och sjukvård för asylsökande barn blandtas
i FN-kommitténs kommenterande slutsatser till Danmarksannat upp

och Tysklands kommentarernaI till Norges och Portugalsrapporter.
kommittén till sjukvård for barn vistasrättenrapporter tar upp som

illegalt i landet.

l SantosPais 1997,M, Van Bueren G, 1995.
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relationsjukvård ihälso- ochSvensk13.2

Barnkonventionentill

hälsabarnsSvenska13.2.l

bra ochmårflestai världen. Dede friskasteblandSvenska barn är
tidigarenågonförhållandenbetydligt bättre änsannolikt underlever

sig68 %,Sverige,barn imajoritetgjort.generation har En anserav
sigvarafåfrån någrabortsetthelt friska. Resten, procent, anservara

undersökningriksrepresentativvisarfriska"."ganska Detta aven
harWHO-studieingår iskolbams hälsovanorsvenska somensom

deltog iElva ländergjorts.studier hardecennium. Trepågått i ett
datainsam-1985/86. Vidundersökningen läsåret nästaförstaden

data-vilkenföroch i denländerdeltog tolv1989/90ling, senaste
länderdeltog1993/94 24under läsåretgenomfördesinsamlingen

i års-eleversammanlagt minst 1 000medskolklasserantalEtt
hälsa i vidgällerFrågornadeltagit i studien.haroch 9kurs 5,7

trivsel,relationer,upplevd hälsaförutombemärkelse. De ävenrör
aktivitet,fysiskochsjälvuppfattning liksom sömnvanor,mat-

och trafik.tandvård, droger
stod demed livet just nu"du ifrågan trivsPå "Hur settstort

alla ländersjämförtpositivaför desvenska barnen mest svaren av
svarade endastsig hjälplösofta kännerPå fråganbarn. caom man

Över vidare dejakande. 90 %svenska barnende4 % attuppgerav
eller flerahar två nära vänner.

spädbamsdödligheten ochhälsasvenska barnsAndra mått är
uppgifterna spädbams-olycksfallsstatistiken. allraDe senaste om

000i världen; 3,80 1visar den lägsti Sverigedödligheten äratt per
minskning från tidigare år.1996.levande födda år Detta är en

tillstånd under denvissasåväl död på grundgällerMinskningen av
grundförlossningen,vill kringperinatala perioden, det säga som

medfödda spädbamsdöd.missbildningar och plötsligav
Olycksfallsdödlighetennågonsin.Dödsolycksfallen färreär än

Årnivå hittills.under ligger i dag sin lägsta 1995bland barn 15 år
flickor under år i olycksfall. Ungdomarsavled pojkar och 28 1542

2 Publications, Series 69WHO Regional European No.
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1990-talet jämfört meddöd i olycksfall har minskat betydligt under
beror det färre trafikolyckor.tidigare. Främst

har barn och ungdomar till gratis,Enligt tandvårdslagen rätt
folktandvården eller privatregelbunden och fullständig tandvård hos

kalenderår de fyller Folk-till och med det då 19 år.tandläkare
erbjudamed högst månaders mellanrumtandvården skyldig 18är att

behandling. Folktandvården också föroch ungdomarbarn svarar
förebyggande åtgärder i form infonnation kostvanor ochomav

tandhälsan i genomsnitttandborstning. har resulterat iDetta äratt
har dockför barn och ungdomar. Vissa barngod sämregrupper av

flyktingbarn och vissa invandrarbam.tandstatus, nyanländat.ex.
preventivmedels-satsade förebyggande arbete,Resurser som

lett till antalet tonårs-och ungdomsmottagningar harrådgivning att
Abortsiffromapåtagligt under följd år.har minskataborter ären av

omfat-abortförebyggande arbete har varitlägst i de län, där mest
ungdomsmottag-till exempel öppettidertande, med generösa

preventivmedel.och subventioneradeningar
således de svenska barnen friska. bildenGenerellt Menärsett av

ljus. finns antal oroandesvenska barns hälsa inte enbart Detär ett
Vid internationell jämförelse karaktäriseras dettendenser. svens-en

skillnader mellan barn från olika socialaka hälsoläget småav
grupper Fortfarande skillnaderna mycket i vissa avseenden,småär

fråga tidig bamadödlighet. det finns tendensertill exempel i Menom
skillnaderna ökar i vissa avseenden. finns till exempeltill Detatt

olycksfallsdödlighet. tjänste-påtagliga skillnader i till högreBarn
till arbetare denhar den lägsta olycksfallsdödligheten och barnmän

barns tillväxt har vidare dokumenterat barnhögsta. studieEn attav
i genomsnitt kortare andra,i socioekonomiskt änärsvaga grupper

tid efter ha varitskillnad har återkommit på attsenareen som
obefmtligf finns tyder påmycket liten eller Det även rapporter som

mellan barn från olikadet finns skillnad i kariesfrekvensatt en
ökasociala och dessa tycksattgrupper

och detOlycksfallsskadoma har ökat. Mellan åren 1992 1994 har
ungefär antalet barn i åldrarna 0-12skett ökning med 10 % aven

sjukhus för olycksfallsskada. tonårsgruppemavårdats på Iår som
minskat undersjukhusvård på grund skada däremot någothar av

tid. genomsnitt blir till tionde olycksskadat barnI vartsamma upp

3 Socialstyrelsen,Skydda skyddsnätet. 1992.
4 Cemerud 1991.
5 skyddsnätet. Socialstyrelsen,Skydda 1992
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inlagt sjukhus. forskolebamen vårdas där oftaDe äryngre som
förgiftning,inlagda på grund hjärnskakning eller bränn- ochav

skållskador. vanlig diagnos för lite frakturerEn de äldre barnen är
orsakade fall- och trafikolyckor. Flera vårdas vidare på sjuk-av unga
hus för självmordsförsök. Mellan och ökadeåren 1992 1994 antalet
tillfällen då ungdomar under vårdades sjukhusår på grundarton

686.6självmordsförsök, från till541av
den tidigare nämnda WHO-studien framgår flerAv 11-,att av

och 15-åringarna har psykosomatiska besvär13- med tidi-
Ökningen mellan 1985 och då den1993, mätningensenastegare.

gjordes, markant. Exempelvis har mellan 20 och 25 % flickor-är av
i årskurs nio huvudvärk, svårt och känner sig nervösaattna somna

oftare gång i veckan. Arton pojkarna har svårtän procent atten av
från SkolhälsovårdenRapporter visar också elever harattsomna.

hög vårdkonsumtion de medicinskt ha god hälsa.trots att sett anses
söker i allt utsträckningDe vård för problem bottnar istörre som

faktorer.7psykosociala Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport
framgår också vardagliga1997 psykiska och psykosomatiskaatt

hos barn och ungdomar har ökat år ochsymtom attsenare
könskillnaden påtaglig. Flickor har problem i omfattningär större än
pojkar.

Detta betonas också i delbetänkande från Kommitténett om
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000:

fortsatt ökning"En psykosociala och psykosomatiska problemav
hos barn och ungdomar befaras framöver. Invandramas barn och
ungdomar särskilt i detta sammanhang.nämns utsattasom grupper

talar för det finns skälDetta inom denvärnaatt att resurserna
förebyggande barn- och Skolhälsovården, socialtsärskilt i mindre

områdengynnade
samtidigt bedömningenHSU 2000 några de kroniskagör att av

sjukdomar drabbar barn kommer öka. framförDet gäller alltattsom
allergiska tillstånd, diabetes och Nämnas kan efternästattcancer.
Finland Sverige det land i världen har den högsta insjuknan-är som
defrekvensen i barndiabetes. aktuellt problem inom bamsjuk-Ett
vården vidare den resistens antibiotiska medel har börjatär mot som
uppträda i vissa delar landet. Om den utvecklingen fortsätterav

6 Barnombudsmannens 1997rapport
7 Se föregående not
8 1996:163sou
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finns det risk för infektioner, tidigare har betecknatsatt som som
"banala", kommakan kräva sjukhusvård.att

sjukvårdslagenHälso- och13.2.2

Barnkonventionen har alltså helhetssyn hälsa åläggeren som
både förebygga ohälsa och tillhandahålla sjukvård.staten att att

Därför kräver Barnkonventionen alla barn får tillgång till såvälatt
förebyggande insatser sjukvård. svenska lagstiftningenDensom

Bamkonventionens stadgande. övergripandeDet måletmotsvarar
sjukvårdför hälso-svensk och god hälsa och vård påär en en

lika förvillkor hela befolkningen. 1 § hälso- och sjukvårdslagenI
1982:763 med hälso- och sjukvård "åtgärder försägs att menas

förebygga,medicinskt utreda och behandla sjukdomar ochatt
skador", det vill förebyggande verksamhet har dignitetsäga samma
i lagens mening sjukvård. Syftet med hälso- och sjukvårdenssom
förebyggande verksamhet dels främja aktuella skade- ochär att
sjukdomsförebyggande åtgärder inom andra delar samhället änav
hälso- och sjukvård, dels medverka till skapa samhällsmiljöeratt att

tillgodoser människors fysiska, psykiska och sociala behov isom
vid bemärkelse.

Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf handlar likställd-om
het. övergripandeDet målet god"en hälsa och vård på likaär en
villkor för hela befolkningen". Det krävs vården skall godatt vara av
kvalitet, tillgodose patienternas behov trygghet, lättill-av vara
gänglig, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och
integritet, främja goda kontakter mellan patient och personal samt
så vitt det möjligt utformas och genomföras i samrådär med
patienten.

Förebyggande13.2.3 arbete

hälso- och sjukvårdslagenI särskilt hälso- och sjukvårdenattanges
skall arbeta med förebygga ohälsa. Klart preventivaatt är att
åtgärder riktas till hela befolkningen ofta effektivaär änsom mer
åtgärder enbart riktas till eller med riskstorsom personer grupper

drabbas skador. finnsDet flera exempel på detta. Hjärtinfark-att av
folkhälsoproblem minskar hela befolkningen ändrar sinater som om

kostvanor, inte bara den lilla med fettomsättningssjuk-om gruppen
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konsekvenssåledesvinsternapreventivadet. ärDedomar gör aven
helhet. Intebefolkningenhosminskar"risktrycket"totaladetatt som

det inteeftersombamaårenundergäller dettaminst resonemang
risklöperidentifiera barnförmetodersäkra stornågrafinns att som

skador.olikadrabbas typeratt avav
verksamheterförebyggandegenerelltexempelfinns fleraDet

exempel brettgoda resultat. Ettmyckethar givit ettSverigei som
barnsäkerhets-skadorför förebygga ärlångsiktigt arbeteoch att

särklass främstaiolycksfall den1950-taletmittenarbetet. I varav
dogåldrarna 0-14barn iCirka 400bam.svenskadödsorsaken hos

trafikolyckor,drunkningsolyckor,slag;olikaolyckorgrund avav
Samarbets-frivilligorganisation,bildadesfall 1954skador etc. enav

undersökninginitiativ tillbamolycksfall,kommittén togmot ensom
det1955visadeundersökningbarnolycksfallen. Denna att varav

Stockholmsområdetiårbamolycksfall i åldrarna 0- 14antalettotala
råkadetionde barn000. Varbam 250totala antaletdet00025 var

samarbetskommitténläkarvård.krävdeskadaförsåledes ut somen
in-allmänheteninformationskampanj. Tillbredpåbörjade gavsen

Specialdestineradbamolyckor och riskmoment.barn,formation om
uppfinna-bostadsbyggare,föräldrar, planerare,tillinformation gavs

småningomsåuppgifterSamarbetskommitténsföretag.och togsre
uppgifter Barn-inrättades,Barnmiljörådetochöver staten varsav

lettdetta arbeteår harövertagit. På 40harombudsmannen numera
varudeklarationenhöjts,riskmedvetandet harallmännatill det attatt

finns byggnormerdetsäljargument,blivit"bamsäker" har attett som
tillsäkerhetsprodukterinköpbamsäkerhet ochsikte atttar somav

säkerhets-sådanahör tillcykelhjälmar medexempel flytvästar, mera
självklara.i dagbarnfamiljerde flestaåtgärder ansersom

information iexempelsåledesBarnsäkerhetsarbetet är ett
tillhar riktatsåtgärderandralagstiftning ochkombination med som

Antaletrisknivån.totaladendärmed sänktbefolkningen, ochhela
skulle hasannolikt interesultatminskat kraftigt,olyckor har ett som

reda deletahade varitstrategin istället mestuppnåtts attom
åtgärder till dem.riktaoch enbartolycksdrabbade grupperna

Bamhälsovården13 .2.4

förebyggandegenerelltexempelBamhälsovården är ett annat en
med förskolebarn. Barna-alla föräldrarriktas tillverksamhet som

lagentrettiotalet ochvårdscentralema började byggas när omupp
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fanns detträdde i kraft 1938 20 barna-och barnhälsovårdmödra-
kraftig utbyggnadstationer och filialer.vårdscentraler, 43 3 En

60-talet har bamhälso-skedde och 50-talen. Från slutetpå 40- av
unikt inyfödda barn i Sverige, vilketvården i princip nått alla är

världen.
likvärdig hela landet, vilketBarnhälsovården skall övervara

bamhälsovården.framhålls i de nationella Det ärstyrprogram som
för mödrar och barn inomhälso- och sjukvårdslagen, Hälsovård

inom barn-primärvården HälsoundersökningarSoS 1981:4 samt
fastställdafinns formulerade ochhälsovården SoS Målen1991:8.

Huvudmålet "minskaSocialstyrelsens allmänna rådi 1981:4. är att
minskai bampopulationen, sökadödlighet, sjuklighet och handikapp

"stödja och aktiveraskadlig påfrestning för föräldrar och bam" samt
föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa gynnsamma

för för Delmålenbetingelser allsidig utveckling bam". "ge-är atten
differentierad förskolebarn, minskanomföra hälsoövervakning av

hälsoproblem för barnfamiljen, behovsanpassadväsentliga ser-ge
föräldrar "uppmärksammavice, stöd och vård till och barn" samt

kan hotaoch förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som
barns hälsa".

bamavårdscentralerna vaccineras barn mellan och år, detPå 0 7
hälsokontroller, hembesök och generella utvecklingsunder-görs

sökningar. får barnetsFöräldrar råd och rekommendationer om
skötsel och alla nyblivna föräldrar erbjuds delta i föräldra-att
gruppsverksamhet. generella skall kompletterasDet programmet

individuellt till familjermed stöd bam och med särskilda behov.
Barnavârdscentralernas vaccinationsprogram regelbundnaoch

hälsokontroller har bidragit till många sjukdomar helt harnästanatt
i Sverige. Enligt Bakteriologiska LaboratoriumsStatensutrotats

årliga sammanställning fullständigt vaccinerade polio,99 %är mot
difteri stelkramp mässling, hund ochoch 94 % rödasamt mot

internationell det ovanligt medpåssjuka. Från synpunkt såår
hög vaccinationstäckning den svenska. Bamavårdscentralernassom

årskontroller har varit föremål för vetenskapligt studium. Resul-4-
visar bland praktiskt alla allvarliga handikapp,taten annat att taget

kroniska sjukdomar och allvarliga utvecklingsavvikelser kändaär
före fyra med förår undantag vissa synproblem och del allvarligaen

stömingarkänslomässiga och kommunikativa den utredningI
barnhälsovårdens funktion och uppgifter under 90-talet,om som

9 Skydda skyddsnätet. Socialstyrelsen, 1992
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Socialstyrelsen, hälsoövervakningenhar genomförts sägs attav
kroppsliga problemi tillfredsställande ifrågafungerar stort sett om

barnet ödes-fördröjer behandling föroch "missar" ettatt som
ovanliga.digert sätt är

30-talsskapelse fyller mycketBamavårdscentralema är enen som
för 90-talets föräldrar. 100 % för-viktig funktion Att näraäven av

visar föräldrar generelltutnyttjar barnavårdscentralernaäldrarna att
förtroende för dem. bekräftas också dethar Dettasett stort av

har bedrivit tillsammansforskningsprojekt Barnombudsmannensom
Dalbyför Samhällsmedicinska vetenskaper imed Institutionen

svenskt normalbeteende gå till sinLund. helt enkeltDet är attett
utveckling uppföljd.barnavårdscentral för få barnens hälsa ochatt

också viktig samhällelig kanal tillBarnavårdscentralerna är en
förs ochsmåbamsfamiljer. Förändringar på samhällsnivån ut

barnavårdscentralerna. riksdagenkonkretiseras personal på Närav
betydelse för barn, det bamavârdscentra-stiftar lagar har ärnya som

uppgift föra och förtydliga dessa för föräldrar. tilllernas Närutatt
aga-förbudet genomfördes eller bilbälteslagen trädde iexempel när

för psykiska och fysiskakraft -två lagar med betydelse barnsstor
hälsa kunde alla föräldrar få denna information vid personliga-

med personal på barnavårdscentralerna.möten
Barnavårdscentralerna har under sin 50-åriga histora utvecklats

och till behov och förutsättningar. Tyngdpunkten ianpassats nya
innehållet har till exempel förskjutits från tydlig inriktning påen

psykosocialasomatisk ohälsa till påfrestningar. i princip 100Att %
småbarnsföräldrarna går till barnavårdscentralerna måste rim-av

ligen bero barnavårdscentralerna har erbjuda allanågotatt att
välbefinnande.föräldrar, de barn utstrålar hälsa och Denäven vars

tiden besvara frågor från föräldrar vad ärägnasmesta att om som
ifrån frågor födelsemärken till frågornormalt. alltDet är om om

gällerbarnets utveckling. delen bekymren normalaDen största av
variationer hos barnet, och det vad föräldrarna vill och behöverär

viktighöra. Hälsoövervakningen har i det avseendet trygghets-en
funktion, föräldraroll.skapande stärker föräldrarna i derassom

Barnavårdscentralen har alltid betytt för de barnfamiljermest
har bekymmer och livsproblem färgar sig rollensom som av som

förälder. Redan från barndet i riskmiljöer stod istarten var som
och denna tradition har funnits röd tråd. Ensamstå-centrum som en

ende och föräldrar med socialt nätverk och litensvagtunga egen
livserfarenhet har kunnat få stöd. Oroliga föräldrar har fått lugnande
besked på frågor barnets Nedstämda harsätt attom vara. mammor
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med praktiska frågor så amning ochfått och hjälp vårdatttröst av
Socialstyrelsensbarnet har fungerat. Samtidigt visar utredning om

bamhälsovårdens funktion och uppgifter under 90-talet tidsbristatt
och brist effektiv samverkan läggerpå metoder och hinder i vägen

behov.för bra tidiga för medinsatser sammansattagrupper mer

Skolhälsovården13 .2.5

Skolhälsovården inslag i den förebyggande hälsovårdenär annatett
för barn och Enligt kap. skollagenungdomar. 14 1985:11 är
kommunerna för eleverskyldiga tillhandahålla Skolhälsovårdatt
i grundskolan, gymnasieskolan, Särskolan, specialskolan och

förstasameskolan och det Står uttryckligen Skolhälsovården iatt
hand skall förebyggande. Skall omfatta hälsokontrollerDenvara
och Sjukvårdsinsatser. till uppgiftenkla Vidare har Skolhälsovården

följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsligaatt
och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem
14 kap. §. Skolhälsovården Skall finnas Skolläkare och2 För
Skolsköterska.

elever i sådana friståendeFör skolor i kap. skollagen9Som avses
Skall Skolan erbjuda Skolhälsovård denmotsvararsom som ges
eleverna inom motsvarande skolform inom det offentlig skolväsen-
det 14 kap. 7a §.

Skolhälsovården allmänt uppskattad och högt värderad. Enligtär
undersökning Skolverket har gjort, beskrivs Skolhälsovårdenen Som

ditställe går behöver Skol-ett prata.som en oas, Som man manom
hälsovården tycks uppskattas såväl för elevernas hälsagarantsom en

trygghetssymbol i skolan. finns höga förväntningarDet påsom en
skolsköterskan, ibland magisk karaktär. hög grad tycksInärmastav
Skolhälsovården också uppskattas för Sina insatser för elever med
Svårigheter. väl fungerande SkolhälsovårdEn därmed Sättettses Som
för Skolan alla elever likvärdig utbildning. Skolverketsatt ge en
utvärdering visar vidare skolsköterskor del sinaatt Satsar Storen av

finnas tillpå hands för eleverna och skolsköterskomaatt attresurser
för övrigt lägger tyngdpunkten i Sitt arbete på individuella kontakter

lo Seföregående not
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hälsoundervisning ochpsykosociala problem,med elever med
"sjukvårdsinsatser.

fördelad i landet. 1994 hadedock ojämntSkolhälsovården är en
det varieradegenomsnitt elever.Skolläkare för i 8 400 Menansvar

Skolläkare och 900.mellan elever 47landet med l 500över per
Även i mindrearbetsvillkor varieradeskolsköterskomas men om-

och elever.för mellan 260 2 350 Genom-fattning. hadeDe ansvar
elever.skolsköterskor låg 1994 730snittet för

Bamsjukvård13.2.6

kroniska sjuk-ungdomar med akuta ellerför barn ochSjukvård
barnmedicinska,olycksfall, vid speciellaeller viddomar, ges

kliniker. finns barn-eller bampsykiatriska Det 44bamkirurgiska
innebär varje sjukvårds-kliniker i landet, vilketmedicinska att

klinikbammedicinsk vård. Barnkirurgiskområde har tillgång till
bampsykiatrisk vid 30-tal sjukhus ifyra sjukhus ochfinns vid ett

landet.
undersökningvuxenkliniker. Enligtvårdas ocksåBarn en

1993.vuxenklinikerinlagda sjukhusvårdades barn på16 % av
bland detfrämsta skälet till barn vårdasDet är att ortenatt vuxna

behöver sådanskäl barnetsaknas bamklinik. Ett ärannat att
barnklinikerna, till exempelspecialiserad vård inte kan vidsom ges

neurokirurgiska kliniker be-neurokirurgi eller plastikkirurgi. Vid
tumörsjuk-för shunt-justeringar och förhandlas barn bland annat

till exempeloch vid plastikkirurgiska kliniker behandlasdomar
också vidfall vårdas och behandlas barnbrännskador. vissaI

hudkliniker, detinfektions-, öron-näsa-hals-, och ävenögon- om
fall grund smittorisk ellerfinns bamklinik. sker i såDet storaven

till specialiserade läkare.behovet närhetav
skapa bamanpassad omgivning påinte alltid möjligtDet är att en

tillsammans medsjukhus, där barn måste vårdas Det ärett vuxna.
särskilda bamavdelningar. Vissaheller inte alltid möjligt inrättaatt

landsting har dock inrättat särskilda bamcentra. På sådana bamcen-
olika sjukdomar, och dit får specialisternasamlar barn medtra man

olikakomma till barnen istället för barnen placeras påatt ut

" Ahlin G, Hammarberg 1995
12NOBAB, 1994
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specialavdelningar.
norrnalutveckling, det villtill stöd i sinsjukhus harBarn rätt

Enligt skollagenlekterapi.skolundervisningtill såvälsäga rätt som
Särskolan,i grundskolan,för eleverhar kommunen attansvar

ellergrund sjukdomsameskolan, påspecialskolan och avavsom
skolarbete, fårdelta i vanligttid inte kanskäl under längreliknande

hem eller påi elevenspå sjukhuset,särskild undervisning annan
för-verksamhetplats kap. 3 §. Förlämplig 10 motsvararsom

det villskolbarnsomsorg,eller integreradskola, fritidshem säga
Enligtsjukvårdsinstitutionen.förhuvudmannenlekterapi, ansvarar

tillgång tillsjukhus haråd bör barn påSocialstyrelsens allmänna
specialpedagogiskt utbildadleddpedagogisk verksamhetgod aven

Varje barnenskilda barnets behov.anpassad till detpersonal och
skall kunnanormalutvecking och personalenstöd i sinskall få

samtliga bam.meningsfull förverksamhetutforma ären som
enligt Socialstyrelsen,sjukhus skall vidare,Lekterapilokalerna på

rullstolar ochtillgängliga för barn itillräckligt ochstoravara
utemiljöförbindelse medLokalerna bör hasjukhussängar. en som

kan.leka utomhus för de bamdet möjligtgör att som
till lekterapivårdas bamklinik har tillgångSamtliga barn påsom

debibliotek och skolundervisning.och därmed också tillgång till Av
tillgång till lekterapi.vårdas på vuxenkliniker har 47 %barn som

Nordisk föreningutvärdering har gjortsframgår denDetta av som av
utvärderingen framgår vidaresjuka barns behov NOBAB. Avför
prioriteras vuxenkliniker.till lek inte någotbarns ärrättatt som

oftastsärskilda lekrum för barn,vuxenkliniker har inrettNågra men
Material för äldre barn ochleksaker för små barn.med endast

ofta.ungdomar saknas

Sverigeinte bosatta i13.2.7 Barn ärsom

får hälso-för asylsökande barnlandstingenDet är attansvararsom
landstingen ersättningsjukvård tandvård. detta fåroch Församt av

och Landstings-Enligt överenskommelse mellan statenstaten. en
landstingenoch sjukvård för asylsökande fårförbundet hälso-om

för och sjukvård tandvårdersättning all hälso- samtstaten somav

13Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:2
4 1994NOBAB,
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till asylsökande barn och ungdomar inte har fyllt 18 år. Medges som
asylsökande inte bara barn har sökt uppehållstillståndavses som

också bam har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd,utan som
barn vistas förläggning efter det uppehållstillståndäven attsom
beviljats barn inte vistas förläggning, harsamt rättsom men som
till bistånd under månad, från den dag de har beviljatsen uppe-
hållstillstånd.

lämnarDäremot inte ersättning för vård till barnstaten som ges
vistas i landet de har fått avslag ansökantrots attsom om

uppehållstillstånd. Detta de hålls gömda eller vistas påoavsett om
förläggning i avvaktan på avvisningsbeslutet skall verkställas.att
Inte heller lämnas ersättning för vård till barn har söktsom ges som
uppehållstillstånd och särskilda skäl har medgetts vistasrätt attav
i landet medan ansökan Statens Invandrarverk får dockprövas.

kostnader för hälsoundersökningarersätta smittskydds-görssom av
skäl för sådana barn.

Socialstyrelsen redovisade i juni 1996 undersökning hälso-en av
och sjukvården för flyktingar.asylsökande och dennaAv framgår
bland den barnhälsovård erbjuds barn på flykting-annat att som
förläggningar tillgodoser det behov kontroller och vaccinationerav

Socialstyrelsen har rekommenderat för barn i förskoleåldern.som
Däremot det bara några enstaka förläggningarär har intro-ettsom
duktionsprogram, liknande det svenska BVC-programmet som
bygger på intensiv kontakt under barnets första år. innebärDet att
barn flyttar till Sverige efter spädbarnsåret går mistesom om
grundläggande förebyggande insatser gäller till exempel kost,som
tandhälsa och olycksfall. finnsDet goda skäl, påpekar Socialstyrel-

flyktingfamiljer särskilt viktigatt tro att målgrupp förärsen, en
dessa förebyggande program.

Hur omhändertagandet för skolbarnen framgår inte heltär tydligt
Socialstyrelsens undersökning eftersom dessa hand i dentasav om

ordinarie kommunala skolhälsovården. Men i den enkätundersök-
ning Socialstyrelsen genomförde uttrycktes brister iöversom oro
detta avseende.

15Regeringsbeslut 1996-06-13
16Socialstyrelsens 1996:9rapport
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sedvänjorSkadliga13.2.8

flickor förbjuden ochkönsstympningEnligt svensk lagstiftning är av
omskärelse kvinnorlagen med förbudstraffbar. 1982:316I mot av

samtyckeutföras,sådant ingrepp inte fårstadgas oavsettettatt om
detta döms tillbryterhar lämnats till ingreppet. Den motsom

mildrande, tilleller, omständigheternafängelse i högst två år ärom
könsstympning, det villgäller allaböter. Lagen säga äventyper av

medverkan tillomfattning. Försök liksommindreingrepp av
kan den, bor ikönsstympning likaledes straftbelagt. Likasåär som

könsstympning utförs i land,och medverkar tillSverige ett annatatt
land där detdomstol ingreppet straffbart i detdömas i svensk ärom

utförs.
oförenligtill lagen betonas könsstympningI förarbetena äratt

bestämma sigpå individens och kvinnorsmed vår överrätt attsyn
själv propositionen anfördes "kampen bruketoch sin kropp. I att mot

kvinnor förs alltså både det skälet detomskära utgöratt att enav
inhuman och utslagkroppskränkning individerna det utgör ettattav

självständiga.fömekande och möjlighetkvinnors rätt attav av vara
Kvinnovåldskommissionen föreslagit ändras tillhar lagens rubrikatt
"lag med förbud könsstympning kvinnor" ordetmot samt attav

byts Kommissionen"omskärelse" i § "könsstympning".l ut mot
föreslår straffskalanvidare böter bör eftersomutmönstrasatt manur
svårligen sigkan tänka omständigheterna skulle kunnaatt vara
mildrande vid ingrepp innebär kvinnas könett att stympas.som en
Vidare föreslås straffet för fängelse inormalbrottet böratt vara

fyra år kriterierna för bedömningen huruvidahögst samt att av
skall ändras. Straffminimum för detbrottet grovtanses som grova
föreslås fängelse i två år. Kvinnovâldskommissionensbrottet vara

förslag innebär alltså skärpning straffet såväl för nonnalbrotteten av
för det brottet. ändring i kriminali-Någon sak vadsom grova avser

inte.seringens räckvid föreslås
anmälningsskyldighet för myndigheterDen bl.a. inom hälso- och

sjukvården och socialtjänsten finns till skydd för den underårigesom
tillämplig uppgifterpå befarad eller utförd könsstympningär om

socialtjänstlagen.71 § Sådana uppgifter kan lämnas mellan myn-
digheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten hinderutan

saknasdet den enskildes samtycke kap. sekretess-14 2 §attav

7 Prop. 1981/822172
sou 1995:60
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myndigheterna fårsigvårdnadshavarelagen. En motsätter attsom
inte Förhindrakönsstympning kan såledesvetskap att upp-om en

myndigheter.gifterna detta lämnas mellan olikaom
könsstympning" inter-Benämningen "kvinnlig är ettnumera

tidigare ha benämntsbegrepp. Frånnationellt vedertaget att
vad ingreppetomskärelse" beskriver den"kvinnlig termennya

förekommerKönsstympning flickor på mångainnebär.verkligen av
vanlig i Afrika, där densedvänjanhåll i världen. Dock är mest

Somalia i alla flickorländer.praktiseras i cirka 28 I är stort sett
siffranSudan, Eritrea och Etiopien 90 %.könsstympade och i är

ochtusenårig tradition. riktigtIngenKönsstympning är vet varen
stöduppkommit. Helt klart det inte finns någotvarför den har är att

andraför könsstympning i Bibeln eller någrakvinnlig Koranen,
könsstympningdäremot inte ovanligtreligiösa skrifter. Det är att av

djuptskäl. Traditionen mycketflickor motiveras med religiösa är
rotad folk praktiserar den.hos de som

omskärelsen kanomskärainte förbjudet pojkar ochDet är att
dock ingen skyl-sjukhus. Landstingen harsålunda genomföras

varje sjuk-sådana tjänster. liggerdighet tillhandahålla Detatt
skall inomvårdshuvudman huruvida sådana ingrepp görasavgöraatt

Även operationen.det frivilligt utförasjukvården. för läkarna är att
hälso- och sjuk-omskärelse genomförs måste den uppfyllaOm

omfattas"god" hälso- sjukvård.vårdslagens krav och Däremot
har framförtsinte omskärelse pojkar sjukförsäkringen. Detavav

skall till tjänstsynpunkter svensk hälso- och sjukvård inte ståatt
med rituell pojkar. Socialstyrel-sådana ingrepp omskärelsesom av

har i till Rädda slagit fast detta politisk,Barnen ärattett ensen svar
medicinsk, fråga.inte en

övervägandenVåra13.3

Barnavårdscentralerna omistlig samhällsinstitutionen-

Svenska barn bland de friskaste i världen. måste rimligenDettaär
tolkas den vi har valt, förebyggande hälsovård till-så medvägatt
gänglig för alla och framgångsrik.barn ungdomar, har varit Utan
tvekan har det generella förebyggande arbetet i hög grad bidragit till
svenska barns allmänt goda Därför vi dethälsa.sett anser vara av
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och den barnkompetensdevaktvikt slåsynnerlig att resurserom
barnavårdscentralerna.finnssom

bevarats,barnavårdscentralernasockså trotsHittills har resurser
svenskgjorts inomharnedskärningaromfattandemycketde som

med ifortgårVerksamheten1990-talet.undersjukvårdochhälso-
tillavseenden,vissaoch ipersonalresurseroförändradesettstort

skolförberedandeochföräldragruppsverksamheti frågaexempel om
skett.utvecklingpositivharundersökningar, en

vad omstruktureringamasnabbadefördockkännerVi aven oro
förkonsekvenserfå förkan kommasjukvården sikthälso- och att

viktenbetonaVi villbarnhälsoarbetet.förebyggande attdet av
vilkaOrganisationsform ellerbibehålls,barnkompetensen oavsett

införs.finansieringförsystem som
för-hadeföräldrar1940-taletstillFörklaringen storaatt samma

sannolikt1990-talets liggerbarnavårdscentralernaförtroende som
finnsoch detverksamhetenprincipergrundläggandedei styrsom

propositionen 1937Enligtdessa.påminnadärför skäl att somom
det fastbarnhälsovård slogsochmödra-lagengrund förlåg till om

följandeskulle byggaverksamhetbarnavårdscentralernasatt
sjuksköterska/bam-skulle baserasVerksamhetengrundprinciper:

följa nationellavård,från medicinskskildskullemorska, den vara
landet,helalikvärdigdet vill översäga varavaraprogram
professionellaföräldrar ochsamverkan mellankostnadsfri, bygga

barnavårds-utnyttjaföräldrarfrivilligt förskulleoch det attvara
jämlikhetskapaverksamhetenSyftet medcentralerna. attvar

verksamhetenkrävdesdettaoch för nåområdehälsans attatt
föräldrar.riktades till alla

bara tilltill alla, och intebarnhälsovård riktaserbjudandeAtt om
för föräldrarbetydelseharfamiljer med problem, störst somsvaga

alltidvanlig harolika slag. Att störstsvårigheterhar varaav
utanför detfallersammanhangi andramänniskorbetydelse för som

ellerpsykiskaekonomiska, sociala,medMänniskorvanliga. psy-
samhälls-olikaoch stöderbjuds hjälpproblemkosomatiska av

vårdcentralen,kliniken ellerpsykiatriskasocialbyrån,institutioner,
defmitionsmässigtdärdärförvanligtdit inte ärgå är attatt manmen

föräldrarbarnavårdscentralerna gårproblem. Tillmeden person
delas alla.föräldrar och detta skäldeallena förenbart och äratt av

handlarfunktion,symboliskabarnavårdscentralernasTack somvare

9 Socialstyrelsen, 1993Bamhälsovårdsutredning,
Projekt BAMSE, 1993Barnombudsmannen,
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vanlig, kan de starka och lyckade föräldrarnaatt identitets-om vara
mässigt lyfta dem är Det inte orimligt detär att anta attsom svaga.
skapar viss känsla jämlikhet, föräldra-slags existensiellen av en
gemenskap.

Vi därförmåste barnavârdscentralen bibehållsvärna attom som
för alla föräldrar. harDet under den tiden förekom-senasteen arena

mit inlägg i den offentliga debatten ekonomiska skälattom av
reducera bamavårdscentralen till institution enbart riktas tillen som

eller så kallade riskfamiljer. Skulle så bli fallet skulle barna-svaga
vårdscentralemas symboliska funktion försvagas och därmed finns
det risk de behöver stöd i sin föräldraroll intestor att mestsom
längre skulle till bamavårdscentralen. På sikt skulle detta kunna
innebära slutet för denna omistliga samhällsinstitution.

Vi det viktigt förändringvarje verksamhetensattanser vara av
innehåll och struktur och varje från de grundläggande prin-avsteg
ciper har verksamheten sedan 1930-talet analyserasstyrtsom noga
så inte barnavårdscentralerna förlorar sin attraktionskraftatt för de

familjerna. Det denna bakgrund vi kännerär förmotsvaga som oro
de omstruktureringar pågår inom barnhälsovården. Attsom succes-
sivt integrera barnavårdscentralerna i övrig hälso- och sjukvård
kan motiverat kostnads- eller effektivitetsskäl. Men detvara av
innebär samtidigt försvagning bamperspektivet och ett avstegen av
från den grundläggande principen verksamheten skallattom vara
skild från övrig medicinsk vård.

Skolhälsovården elevvårdendelen av-

hellerInte Skolhälsovården har på landet helhetom man ser som-
drabbats särskilt nedskämingar." detMen mycketstora ärav stora-

variationer mellan olika delar landet. Den variationenstoraav
mellan kommuner kan inte ligga i linje med Barnkonventio-anses

bestämmelser och anda. Att skolläkare för alltnens en ansvarar
mellan 500 och1 47 elever900 och Skolsköterska mellan och260en
2 elever350 kan inte landet likvärdig skolhälso-överanses vara en

Ävenvård. kostnadsmässigt skillnadernaär Vissa kommunerstora.

20Resonemanget bamavårdscentralernas symboliska funktion har utvecklatsom
leg psykolog Inga Gustafsson vid PBU:s Konsultverksamhet förav mödra- och

bamhälsovården i Stockholms läns landsting
2 Ahlin G, Hammarberg 1995
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och år, medan andra 1 000kronor elev250 satsaravsätter per
kronor. skolsköterske- ochelevermed mångakommunerI per

sannolikt domineras deverksamhetenskolläkartjänst kommer att av
vill hälso-uppgifterna, detangivna obligatoriskaskollageni säga

blir det svåraresjukvårdsinsatser.kontroller och enkla Däremot att
"följatill exempelövergripande formuleringama,uppfylla de attmer

levnadsvanor"."verka för sundautveckling" ellerelevernas att
skallSkolhälsovårdenf.npågårDet översyn som varaaven

har i sinBarnombudsmannenvid 1997.färdig utgången rapportav
medskall kompletterasbl.a. föreslagit skollagenmobbning attom

för skolhälso- och elev-rikstäckande basnivånationella mål och en
finns för bamhäl-nationella målmotsvarande sådanavård, som

i artikelicke-diskrimineringsprincipenbakgrundsovården. Mot av
detta bör genomföras.i artikel vibestämmelserna 24och2 attanser

uppdragberörda myndigheter idärför regeringenVi föreslår att ger
sådana riktlinjer.utarbetaatt

skolsköterskanhar ökat. 1996 hadeskolsköterskomaTrycket
1994.23heltidssköterskagenomsnitt fler eleverhand i 100 änperom

fårskolsköterskan under de årenTill kommerdetta senaste taatt
enkätundersök-sociala problem.hand allt fler och allt Entyngreom

hälften de inte kanning skolsköterskomavisar nära attatt av anser
grund de harden vård de behöver, bland påeleverna annat attavge

tidigare." förklaring till dettabesök flera elever Enän är attav
iskolkurators- och skolpsykologtjänsterna har dragits många

skolor. Istället har dessa funktioner centraliserats. Skolkuratom och
inte närvarande i det vardagliga arbetet iskolpsykologen dåär

hardessa tjänster kan istället köpas vid behov.skolan, Detutan
skolsköterskan har fått del demånga håll inneburit övertaatt en av

skolpsykolog tidigare skötte.uppgifter skolkurator ochsom
skolor.andra ord försvagats i mångaElevvården har med

kostnaderna förvisar Skolverkets utvärderingarSamtidigt att
ökat. Vi denna något paradoxala utveck-elevvården har attanser

samtidigt elevvården totaltling kostnaderna ökar settatt somw
skolkuratorema och skolpsykologema inteförsvagas attgenom

tillgängliga i skolans vardag i det förebyggandelängre finns

22Blunda inte för mobbning. Barnombudsmannen, 1997
23Se föregående not
24 från Vårdförbundet Lärarförbundet påRapport SHSTF och byggersom en
TEMO-enkät till 300 skolsköterskor, 1994
25Skolverkets 100rapport nr
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psykosociala arbetet- varken kan ligga i linje med Bamkon-anses
ventionens artikel barnets3 bästa eller artikel 4 stadgar attom som

skall använda "det tillgängligasinastaterna resurser".yttersta av
Barnkonventionens hälsobegrepp innefattar såväl fysiskt som

psykiskt och socialt välbefinnande. Med denna utgångspunkt anser
vi det för elevernas hälsovård måste finnas kompetensatt änannan
den medicinska i skolorna. Skolpsykologen kuratomoch harrent
kompetens i gruppdynamik, kunskap barn och behovom ungas
samtidigt de känner skolans struktur och förutsättningar. Det ärsom
därför viktigt finnsde i skolorna och del skolansatt är en av
vardagsarbete samtidigt deras kompetens dem särskiltgörsom
lämpade också fungera handledare för lärare, skolsköterskoratt som
och övrig skolpersonal i hur bemöter elever och hanterarman
konflikter i Vi vill i detta sammanhang lyfta fram och in-grupp.

i de uttalandenstämma Kommittén hälso- och sjukvårdenssom om
finansiering och organisation HSU 2000 har gjort. Eftersom en
fortsatt ökning psykosociala och psykosomatiska problem hosav
barn och ungdomar kan befaras framöver finns det "skäl värnaatt

inom den förebyggande barn- och Skolhälsovården,resurserna
särskilt i socialt mindre områden".2°gynnade

Ungdomsmottagningar

Vi vill i detta sammanhang peka på de cirka 200 ungdomsmot-
tagningar finns i landet och viktigtrunt utgör ettsom om som
komplement till skolhälsovården. Ungdomsmottagningama är exem-
pel på verksamhet har vuxit fram ungdomars behov.en som ur egna

förstaDen ungdomsmottagningen startade 1970 och under hela
sjuttio- och åttiotalet byggdes verksamheten Verksamhetenut. var
till början i huvudsak inriktad på förebygga aborter hosatten
tonårsflickor.

Ungdomsmottagningama drivs med barn- och ungdoms-ett
perspektiv. Verksamheten samtidigt exempelutgör på hurett gott
samarbete mellan olika professioner och samarbete mellan olika
huvudmän kan fungera komplikationer. Påstörre ungdoms-utan
mottagningama finns både medicinsk och psykosocial kompetens
och de flesta drivs i samarbete mellan kommun och landsting.

26sou 1996:163
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från förebyggatill skillnadi dag främja hälsaMålet attär att
och kompetensungdomarsvilket innebärohälsa, att egna resurser

ungdomsmottagningensig tillflesta ungdomar sökerstöd. Deges
skäl. ungdomarpreventivmedel eller medicinska Mångafåför att av

legitiminför sig själva hamedicinska skäl för att an-enuppger
de sedan där,ungdomsmottagningen.ledning komma till När äratt

de har helt andra behov.visar det sig att
avseendet de startadesunika i detUngdomsmottagningama är att

drivas människor medoch har också fortsatteldsjälar ettatt avav
utanför detVerksamheten liggerför ungdomar.starkt engagemang

under hälso- ocheftersom den inte sigetablerade sorterar vare
ligger mellan de båda huvud-sjukvården eller socialtjänsten utan

projektform.ungdomsmottagningar drivs också iMångamännen.
osäker. Socialstyrelsens utredningansvarsfråganDetta gör om

föreslagit ungdomsmottagningamamödrahälsovården har att orga-
befintlig verksamhet förnisatoriskt bör knytas till någon redan

naturligaadministrativ och medicinsk ledningsfunktion och detatt
knyts till mödrahälsovården eller kvinno-mottagningamaär att

föreslår ungdomsmottagningar-sjukvården. Utredningen vidare att
närmare.roll samlade hälso- och sjukvården bör utredasi dennas

Vi utredning, viktigti likhet med Socialstyrelsens det är attattanser,
ungdomsmottagningamas förebyggande verksamhet utreds innan

genomförs. föreslår därförhuvudmannaskapsförändringar Vi att
regeringen ungdomsmottagningamas verksamhet.gör översynen av

Dramatisk ökning allergierav

barns hälsa generellt god. viSvenska Menär, nämnts, ärsettsom
allergier hos barnmycket oroade den dramatiska ökningenöver av

deoch ungdomar. hälften tonåringarna ochNästan unga vuxnaav
allergier eller överkänslighet. På tjugo år har antaletlider av annan

rapporterade allergisjukdomar hos svenska skolbarn fördubblats.
de eller har haft14-åringama harDrygt 10 procent attrapporterarav

sjukdomen hosden vanligaste kroniskaAstma ärastma. numera
och ungdomar. Skillnaderna mellan Sverige och länder ibarn

och södra i harmellan- Skolbarn Estland och PolenEuropa är stor.
bara tredjedel så mycket allergibesvär svenska bam.t.ex. en som

27Socialstyrelsens 1996:7rapport
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Orsakerna till många och komplexa,ärastma vet attmen man
inomhusmiljön spelar roll för utomhusmiljön,större änastmaen
både för uppkomsten och för utlösa sådana besvär. Enastma attav

andel de barn har fått allergi, eller astmaliknandestor astmaav som
besvär före fyra ålderårs bor och vistas i byggnader med fuktskador.
60 skol- och daghemsbyggnader har visat sig ha fuktigaprocent av
konstruktioner. % daghemmenI 55 och i 35 % skolorna finnsav av
det mögelproblem.

Under 1970-talet tätades husen och ventilationen minskades för
hushålla med energin. Resultatet blev försämrad luftkvalitet.att en

Ibland har problemen varit så allvarliga talar "sjukaatt man om
hus". Dålig luftkvalitet inomhus, fukt- och mögelskadade hus anges

orsakerna till det ökande antalet allergier.som en av
viktigasteDen åtgärden för komma tillrätta med problemenatt är

förbättra ventilationen, varför riksdagen med politisk enighetatt stor
beslutade införa regler obligatorisk ventilationskontroll,attom om

trädde i kraft den januari1 1992. Byggnadens ägaresom ansvarar
för kontrollen skall utföras sakkunnig med riks- ellersom av en
lokalbehörighet. Tillsynsansvaret för kontrollen åvilar kommuner-

Första kontrollen skulle före utgången de1993 ochgörasna. av
byggnader skulle prioriteras skolor, daghem, fritidshem ochsom var
vissa vårdlokaler, dvs. i de flesta fall kommunernas byggnader.egna
Efter första kontrollen skulle kontroller med två årsgörasnya
intervall.

Enkätundersökningar Boverket har låtit genomföra visarsom
brister i omfattningen kontrollerna. Mellan 25 ochstora 30 %av av

samtliga skolor och daghem hade 1996 inte besiktigats ellerännu
åtgärdats, två år efter det den första kontrollen skulle ha gjorts.att

de kontrollerAv har gjorts visade det sig endast 51att procentsom
daghemmen och godkända.43 skolornaprocentav av var

kanDet inte barn riskerar bli sjuka vistasaccepteras att att attav
i offentliga lokaler skolor, daghem och fritidshem. Det står isom
strid med Bamkonventionens artikel 24 ålägger myndigheter attsom
"till fullo" efter förverkligasträva barnets till "bästaatt rätt upp-
nåeliga hälsa". Det ligger något paradoxalt i samhället åatt ena
sidan har byggt omfattande hälso- och sjukvård för barnupp en
samtidigt allt fler barn blir sjuka vistas i offentligaattsom av

28Boverket, Allmänna råd 1995:4
29Barnombudsmannens 1997rapport
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perspektiv måste det dessutomekonomiskti sägaslokaler. Sett ett
medslöseriett resurser.vara

ventilationskontrollobligatoriskreglerarlagstiftningDen som
tillsattharlandet. Regeringenalla delarmåste efterlevas i enav

skallbl.a.dir. 1996:39särskild utredare översyngöra avensom
ochventilationssystemfunktionskontrollenobligatoriskaden av

stöd förekonomisktstatligtfortsatta behovetbedöma det attav
viktenunderstrykaVi villmögelskador i småhus.ochavhjälpa fukt-

landetssamtligafråga sådennaregeringen prioriterar attattav
dettakontrolleras iförstaför detdaghem och fritidshemskolor,

visarkontrollenåtgärdasför andra snabbtavseende och det attom
finns brister.det

sjukvårdens för barntillgänglighetHälso- och

tand-och sjukvårdenoffentliga hälso-denHuvuddelen samtav
barnhälsovård,avgiftsfri.och ungdomar Förvården för barn är

Eftersompatientavgift.tandvård erläggs ingenSkolhälsovård och
betalar barn ochinkomstprövadvård sjukhusavgiften för är

för sådan vård.år normalt inte hellerungdomar under 18
husläkare eller specia-sjukvård; akutvård, besök hosövrigFör
patientavgiften be-patientavgift. höglistläkare erläggs Hur ären

det varierarsjukvårdshuvudmannen, vilket innebärstäms attav
patientavgiften mellanmellan närvarande varierarlandstingen. För

läkar- ochlandsting har infört frioch cirka kronor0 200 ett
för kostna-ungdomar under 18 år. Mensjukvård för barn och att

högkostnadsskyddalltför betungande finnsinte skall bliderna ett
kronorbehöver betala 900innebär inte änatt permermansom

Allabehandling.läkarvård och sjukvårdandetolvmånadsperiod för
har uppnåttfamilj, tillsammansibarn under 18 år samma som

frikort, vilket innebärhar till sitthögkostnadsgränsen, rätt att envar
förkronor årbarn inte behöver betala 900familj med än permer

liknande högkost-och behandling. finnsläkarvård Detbarnens ett
för det ligger 300 kronor.nadsskydd för läkemedel och 1gränsen

och medicin kan därmed inteKostnaden för bamfamiljs läkarvården
familjkronor tolvmånadersperiod. Omöverstiga 2 200 anserper en

medicin alltför betungandeavgifterna för läkarvård och är attatt
tillfälle finns möjlighet till avbetalning.betala vid ett

Vi Barnkonventionens stadgande i artikel 24 attatt omanser
alla barn tillhandahålls nödvändig hälso-skall "säkerställastaten att
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och sjukvård" därigenom uppfyllt och hälso- och sjukvårdär att
tandvård tillgänglig för alla barn och ungdomar i Sverige.ärsamt
detta framförs uppgifter vissa barnfamiljerTrots har svårtattnu om

betala patientavgiften för akut- och läkarvård, sjuk-att annan
vårdande behandling läkemedel och de därför undvikersamt att
läkarbesök motiverade. Det oroande signaler. Vissaärsom vore
avgiftshöjningarhar genomförts, samtidigt det föreliggersom en
situation med arbetslöshet och allt ekonomi för vissa barnfa-sämre

Därförmiljer. kan patientavgiften tillsammans med andra utgifter
följer barn blir sjukt upplevas belastning. Detatt ettsom av som en

ska det inom Landstingsförbundet pågår utredningnämnas att en om
patientavgifter. Vi det angeläget regeringen följeräratt attanser
utvecklingen detta område, så berörda kanatt organ reagera om
det sigvisar barn i praktiken inte får den sjukvård de behöver.att

påBarn sjukhus

det gäller barn sjukhus vill lyfta framNär Nordisk standard för
barn och på sjukhus, standard utarbetatsomsorg om unga en som

med utgångspunkt från Barnkonventionen NordiskNOBABav
förening för sjuka barns behov. standard finnsDenna tillgänglig
samtliga nordiska språk och avsedd användas redskapär att ettsom
för barnets rättigheter och god utvecklingsmiljövärnaatt närom en
det vårdas sjukhus. För i vilken utsträckning dennautrönaatt
standard används de svenska sjukhusen genomförde NOBAB en
undersökning 1994. denna framgårAv den utarbetade standardenatt

relativt väl känd de svenska sjukhusen. de tillfrågadeAvär
barnklinikema har 86 % de känner till Nordisk standardsvarat att
för barn och på sjukhus. Motsvarande siffra föromsorg om unga
vuxenklinikema framgår42 % Det vidare bland svenskannat attvar
sjukvård för barn generellt uppfyller den standard harsett som
utarbetats. läggs inte sjukhusBarn i onödan, endast då detutan

oundgängligen nödvändigt. Föräldrar har alltid möjlighet allaär
sjukhus i Sverige hos sitt sjuka barn dygnet de få falllatt runt.vara
detta inte möjligt, det de medicinska skälenär är Detavgör.som
finns dock alltid tillgång till anhörigrum i närheten i sådana fall.
Möjligheterna få information, liksom möjligheterna till med-att
bestämmande, också god. Däremot skiljer sig barn-uppges vara
klinikema naturliga skäl från vuxenklinikema i fråga möjlig-av om
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lekterapi och övrigt stödomgivning,anpassadheter barnenatt enge
i normalutvecklingen.

antaletundersökningen, barnenligtuppfattningallmänEn attär,
landstingenviktenvill starkt betonaVivuxenkliniker ökar. attav

efter barn vårdastillgängliga resurser"det"till strävar attyttersta av
utbildad personal.särskiltbarnkliniker med

Sverigeiinte bosattaBarn ärsom

Landstingsförbundetochöverenskommelsen mellanEnligt staten
landstingenasylsökande m.fl. fårföroch sjukvård ersätt-hälso-om

asylsökandetillsjukvårdochför all hälso-ning staten gessomav
därmed dessaochfyllt 18 årinte haroch ungdomar ärbarn som
framhålla viktenvilllandet. Vibosatta imed barnjämställda ärsom

uppehållstill-sin ansökanfått avslagharbamävenatt omsomav
grundhemlandtill sittåtervändastånd, inte kan attavmen som

genomföra,möjligverkställighet beslutet inte är garanterasattav
och sjukvård.till hälso-rätt

viredovisning föreslårSocialstyrelsensbakgrundMot attav
undersöka detsärskiltSocialstyrelsen i uppdragregeringen attger

skolbarn.för asylsökandeomhändertagandetmedicinska
sjukvårdsenheterviktenkraftigt understrykaVi vill vidare attav

identifiera flyktingbarnföruppsökande och aktivtarbetar att som
har ihemlandet. Socialstyrelsenupplevelser ihar haft traumatiska

dessa barn erbjudspåtalat behovettidigare utredningartvå attav
möjligtbehandling såfall bampsykiatriskstöd och i vissa snart som

ankomsten till Sverige.efter
samtliga sjukvårds-betydelsenockså understrykaVi vill attav

med socialautvecklar samarbetetflyktingsmottagandetenheter inom
vissa håll isamarbete pågår påSådant regelbundetmyndigheter.

sjuk-hade samtligaSocialstyrelsens undersökninglandet. Enligt
barnhandlagt ärendenvårdsenheter under det åretsenaste om som
Åtskilligamisshandel.familjer, ofta med misstankefar illa i sina om

medfamiljer, något samarbetehar följt dessaenheter utanmenupp
förläggningensmyndigheter och istället enbart förlitat sigsociala

anmälningspliktenformellt felaktigt eftersomDetta äregna resurser.
flyktingför-socialtjänsten också gäller sjukvårdspersonaltill

läggningar.
avvisningi familjer, håller sig gömda så beslutBarn att omsom

utvisning inte kan verkställas, får naturliga skäl inte kontakteller av
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med sjukvårdsenhetema vid flyktingförläggningama. hellerInte
omfattas de överenskommelsen mellan och Landstingsför-statenav
bundet, vilket innebär den vård till sådana barn inteatt som ges

De "gömda" barnen följaktligen endast berättiga-ersätts staten. ärav
de till akut sjukvård enligt hälso-4 § och sjukvårdslagen. Vi tog upp
frågan de "gömda" barnens till sjukvård i delrapportenrättom
Barnkonventionen och utlänningslagen SOU 1996:115 där vi
föreslog de svenska bestämmelserna bör ändras så gömda barnatt att
får till hälso- och sjukvård svenska barn. Om sedanrättsamma som
föräldrarna eller barnen inte sig kunna utnyttja denna rätt, äranser
detta svårlöst problem, Bamkonventionens formellaävenett om
krav tillgodosedda. Vi utvecklade följandeär resonemanget sätt:

emellertidDetta svår fråga finnaär acceptabelatten en
lösning på. bestämmelsernaAven ändras så att statenom

de gömda barnens hälso- och sjukvård, skulleävengaranterar
sådan ändring tämligen verkningslös eftersom de ochen vara

deras föräldrar knappast vågar kontakt sjukvårdenmed påta
grund risken det i så fall röjs de finns. Hälso- ochattav var
sjukvårdens personal visserligen enligt kap.7 l § sekre-är
tesslagen 1980: 100 bundna sekretess beträffande enskildsav
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, det inteom
står klart uppgiften kan röjas den enskilde elleratt utan att
någon honom närstående lider Till personliga uppgiftermen.
hör bl.a. adressuppgifter. finnsDet dock flera undantag som
bryter sekretessen. Om utlänningen i ansökant.ex. en ny
åberopar intyg sin eller barnets psykiska eller fysiskaett om
hälsa, sjukvårdsmyndigheten skyldig begäranär denatt av
myndighet handlägger ärendet lämna upplysningarsom som
kan betydelse i ärendet, såsom patientjoumalen.vara av
Vidare i kap.14 2 tredje§ stycket sekretesslagensägs att
sekretess inte hindrar uppgift lämnas till myndig-att uten en
het uppgiften behövs för delgivning. polisenOm behöverom

adressuppgift för delgivning avvisningsbeslut,ett ären av
alltså inom hälso- och sjukvården skyldig lämnaattman

polisen den uppgiften.

skadliga sedvänjor

Könsstympning flickor förbjuden och straffbar och det gällerärav
alla könsstympning liksom försök till könsstympning.typer Denav

bor i Sverige och medverkar till könsstympning utförs iattsom ett
land kan dömas i svensk domstol ingreppet straffbartannat iärom
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däremot inte straffbartdär ingreppet utförs. ingreppetdet land Om är
utdömas i Sverige. Viutförts kan intedet land där det hari ansvar

denna punkt.därför lagstiftningen bör skärpas på Köns-attanser
det bör undantas från principenstympning så allvarligt brottär ett att

straffbarhet, kap.dubbel 2 2 § BrB.om
bör intensifieras.Vi också förebyggande insatser Trotsattanser

fastslagna anmälningsplikten har mycket fåi socialtjänstlagenden
till dettakönsstympning anmälts till socialnämnden. Orsakenfall av

kunskap. därför viktigt allai många fall brist Detkan är attvara
information kunskap kvinnligarbetar med bam får och omsom

könsstympning då detta företeelse förekommer i vårtär somen
för. Sverige bor drygtsamhälle och vi inte kan blunda 4 000Isom

ursprungligen kommer från Somalia eller Etiopien,flickor som
under år. flickor barn i riskzonen.500 7 Dessa1 ärärvarav

tillbaka genomför Socialstyrelsen arbeteSedan årett ett motpar
könsstympning, i vilket förebyggande insatser alltmer harkvinnlig

kommit uppmärksammas. för hindra de flickorDettaatt att att som
i riskzonen blir könsstympade. drivsbefinner sig Projektet isom

med Invandrarförvaltningen i delssamarbete Göteborg arbetar med
information utbildningoch yrkesgrupper kommer iatt ge som

kontakt med könsstympade kvinnor eller flickor, dels med deatt ge
aktuella folkgrupperna relevant och saklig information köns-om
stympning och dess negativa konsekvenser för kvinnan. erfaren-De
heter hittills har dragits projektet det går förändraär att attavsom
attityder till könsstympning det tid. Vi detäven tarom ser som
mycket angeläget projekt liknande det i Göteborg utvecklas ävenatt

andra håll i landet där finns invandrargrupper fråndet stora
länder där könsstympning förekommande.kvinnor vanligtärav
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skyddsärskiltbehovi14 Barn av

Övergripande analys14.1

syftar tillBarnkonventionenantal artiklar ifinnsDet attett gesom
utnyttjande. handlaroch Detskydd barnsärskilt åt övergreppmot

devidareutvecklingrättighetersärskild ärsorts avsom enom en
och politiskamedborgerligamänskliga rättigheterna""traditionella -

kulturella rättighe-ekonomiska, sociala ochfri- rättigheter elleroch
deför Barnkonventionen såunikarättigheter sättDessa är attter.

situationer därförtydligade. handlaroch särskilt Detsamladeär om
integritetsig sådant barnets"vuxenvärlden" beter sättett att

barnbeteenden från olika intressen hindraroch därkränks att
grundläggande Barnkonventionenirespekteras. Det ärsynsättet att

rättigheter,också människor medskall respekteras, barnbarn äratt
samhället åläggs särskildatill uttryck såkommer sätt attsom

skyldigheter skydda barn där familjens skyddsnät inte räckerför att
till.

artiklar handlar artikel skydddet 19De är övergreppmotom -
utnyttjande bamar-artikel skydd ekonomiskti familjen, 32 mot-

artikel han-artikel skydd sexuellt utnyttjande, 35bete, 34 mot --
utnyttjandeformer skadligtdel med bam, artikel 36 andra av-

avsnittkonflikter. Under dettaartikel barn i väpnade38samt -
bam har begått brott,också de artiklar sikte påhamnar tar somsom

Artikel handlarartiklarna och 40. 39barn i 37rättsprocessen om-
försocial återanpassning barn harrehabilitering och utsattsav som

formutnyttjande eller eller någonvanvård, övergrepp, tortyr annan
bestraffning;omänsklig eller förnedrande behandling ellergrym,av

eller konflikter. Artiklarna handlarväpnade 20, 25 3.3samt om
kravsamhällets skyldigheter det gäller Omhändertagna barn, pånär

slutligen, handlar skyddinstitutioner, tillsyn Artikel 33,m.m. om
narkotika och psykotropa ämnen.mot

Behovet skydd for bam grund deras sårbarhet ochettav av
omognad alla former exploatering/utnyttjande korn förstmot av
till rättigheteruttryck i års Genévedeklaration barnets1924 om -
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"bamet skall skyddas varje form utnyttjande" the childmot mustav
be protected against form of exploitation och upprepades ochevery
utvidgades i 1959 års deklaration "Barnet skall skyddas allamot
former utnyttjande. skallHan inte föremål for någon formav vara

handel." The child shall be protected against all forms ofav
exploitation. He shall be the subject of traffic form.not lany
Barnkonventionen utvecklas denna grundsats ytterligare, olika
former utnyttjande specificeras och belyses och generelltettav
förbud alla former utnyttjande införs.mot av

Rätten till samhällets skydd uttnyttjande absolut,ärmot
de medborgerliga och politiskasätt fri- och rättigheter-samma som

Staternas åläggande i artikel förstärks4 dessutomna. genom
särskilda skrivningar i varje artikel, där skyldigheten tilläven
åtgärder förebyggande och upplysningskaraktär har skrivits in.av

artikel 19 "alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala-
åtgärder åtgärder i utbildningssyfte".samt

artikel 32 "lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder-
åtgärder i upplysningssyfte"samt

artikel 33 "alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåt--
gärder, administrativa och sociala åtgärder samt
åtgärder i upplysningssyfte"

artikel 34 och 35 "särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala-
och multilaterala åtgärder"

artikel 36 "skall skydda barnet"-
artikel 37 "skall säkerställa"-
artikel 38 "vidta alla tänkbara åtgärder"-
artikel 39 "alla lämpliga åtgärder"-
artikel 40 "skall särskilt säkerställa"-

14.2 Skydd våld, vanvårdövergrepp,mot

och sexuellt utnyttjande i familjen

Artikel 19

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-,
administrativa och sociala åtgärder åtgärder utbildningssyfteisamt
för skydda barnet alla former fysiskt eller psykiskt våld,att mot av
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misshan-behandling,eller försumligvanvårdskada eller övergrepp,
medan barnetinnefattande sexuellautnyttjande,del eller övergrepp,

ellervårdnadshavaresförälderns,eller denföräldrarnasiär ena
vårdannan persons

lämpligt,kandetskyddsåtgärder bör, påSådana sätt varasom
upprättandet socialasåvälförfaranden föreffektivainnefatta av

har handoch dembarnetsyftar till att omsomgeprogram som
förebyggande ochandra formerstöd, förnödvändigtbarnet avsom

undersökning, behand-för identifiering, remittering,rapportering,
barnbehandlabeskrivnaavfalluppföljningling och sätt attav ovan

ingripande.för rättsligtförfarandenlämpligt,illa så ärsamt, om

innebördArtikelns14.2.1

grundläg-familjen denunder avsnitt 10framhållits tidigareSom är
naturliga miljön för barnetsdensamhället ochigande enheten

principiella utgångs-Därför också denvälfärd.ochutveckling är
stödjamisshandel och vanvårdskydda barnpunkten for attmotatt

formingripande ifamiljen det behövs. Ett statennär separa-avav
lösning idess familjfråntion barn är extremextremett enenav

förseparation definieratsför sådanhar skälensituation. Därför atten
Innebörden artikel 19ingripanden.undvika godtyckliga är attav

missförhållanden, vanvård,formerallabarn skall skyddas mot av
vård.under föräldrarnas eller Iskada medan deeller våld är annans

familjensprincipensituationer uppstår, fårde fall sådana om
tillförsäkra barnetintervention i syfteefter forprivatliv attstatensge

utveckling,miljön för harmoniskbästaden en
Artikeln innehållercentralt."för skydda barnet"Uttrycket äratt

lagstiftningsåt-skyldig vidta;åtgärderlista är attstatensomen
åtgärder iåtgärder ochsocialaadministrativa åtgärder,gärder,

förebyggandesyfte såvälutbildningssyfte. Artikeln till sittär som
förebyggandevidta sådanaskyldighetingripande. harStaten atten

vanvård, sexuellaförbarn inteåtgärder utsätts övergrepp,att ett
omhändertaingripa ochockså skyldighet attövergrepp, men en

har råkat illadet har hänt- barnetbarnet när värsta ut.att
olika fonner vanvård ochinnehåller uppräkningArtikeln aven av

skyddasbarnet måsteövergrepp, mot;som
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fysiskt och psykiskt våld,-
skada eller övergrepp,-
vanvård eller försumlig behandling,-
misshandel eller utnyttjande,-
sexuella övergrepp-

Något förbud har inte uttryckligen tagits i Bamkonven-mot aga
tionen, FN-kommittén har tolkat bestämmelsen i artikel 19men som

den innefattar förbud alla former avjzsisktävenatt ett mot aga -
våld.

FN-kommittén har den bestämmelsen i artikel 19poängterat att
avsedd vidta åtgärder för förändraär att uppmuntra staterna att att en

våldsmentalitet i samhället, ofta försvaras med det ärattsom
tradition eller sedvana. Bl.a. skriver kommittén i kommentar fritten
översatt det sammanhanget bör allmänna upplysningskampanjer

igång för betona barnets fysisktill integritet. Sådanasättas rättatt
åtgärder kan hjälpa till skapa opinionsklimat för ändraatt ett att
sociala attityder till icke-accepterandet bruket fysisk bestraff-av av

familjenning i och till accepterandet förbudlegalt för fysiskettav
bam".bestraffning av

Bestämmelsen har klart förebyggande perspektiv. långtSåett
möjligt skall insatser ske i familjen. framgår ickeDetta denav -
uttömmande lista i punkt 2 artikeln olika åtgärderöverav som-

skall vidta för skydda barnet sådana börskyddsåtgärderstaten att
innefatta

upprättande sociala för barnet och den harattav program ge som-
hand barnet nödvändigt stödom

formerandra förebyggandeav-
rapportering, remittering, undersökning, behandling och upp--
följning
förfaranden för rättsligt ingripande-

Uttrycket barnet och dem har"ge hand barnet nödvändigtsom om
stöd" skall i belysning den bärande inställningen i konventio-ses av

familjen den grundläggande enheten i samhället och denärattnen
naturliga miljön för barnets och utveckling. Artikeln talaruppväxt

det för barnets bästa nödvändigt samhället går in ochnär är attom
bryter förhållandet i för barnet skadlig miljö. Principen detär atten

SantosPais M, 1997
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familj,vistas i och omvårdas sintill barnets bästa närär att av men
föräldrarna det skadar barnet eller inte kan barnet detså att geagerar

skyldighet utifrån principenskydd det har till, harrätt attstaten en
Artikeln skallåtgärder för skydda barnet.barnets bästa vidta attom

bästa ochbelysning principerna i artikel 3 barnetsockså i omses av
tilloch utveckling. harartikel barnets till liv Barneti 6 rätträttom

äganderätt till barnet.föräldrar, Föräldrarna har ingensina men
artikelmedföras tillsammansdiskussion artikel 19 måsteEn om

tagits från sinför barn harbeskriver20, statens ettansvar somsom
skyldighet förreglerarfamiljemiljö och artikel 25, attstatenensom
behandlingden vård ochha regelbunden ettöversyn som gesaven

har omhändertagits.barn som

Artikel 20

familjemiljö ellervaraktigt berövatstillfälligt ellerbarn sinEtt som
miljökvar dennakan tillåtasför bästa isitt inte stannaegetsom

sida.bistånd frånskall till särskilt skydd ochha rätt statens
nationella lag-skall enlighet medKonventionsstaterna sini

omvårdnad för sådant barn.stiftning säkerställa alternativ
placering fosterhem,omvårdnad kan bl.a. innefattaSådan i

placeringislamsk eller, nödvändigt,kafalah adoption ii rätt, om
lösningarför omvårdnad barn. Dålämpliga institutioner över-om

kontinuitettill önskvärdhetenskall vederbörlig hänsynvägs tas av
kulturellaetniska, religiösa,uppfostran och till barnetsbarnsi ett

språkliga bakgrund.och

tillfälligtskyldigheter för de barnhandlarArtikeln statens somom
från familjemiljö.eller flyttats sin Deteller har berövatspermanent

anledningföräldrarna någondels situationer därhandlar avom
omhändertagande,administrativtbarnen fängelse,skiljts från ut--

skiljts frånbarnet för sitt bästaoch liknande dels därvisning egetv
förfall skyldighet sörjahar i sådanaföräldrarna. Staten atten

ekonomiskt. Uttrycket "skallomvårdnad såväl praktisktbarnets som
"shall be entitled betonarha till" i den engelska to" atträtt texten
barnen det skyldighetinte kan handföräldrarna ärnär statensta om

föräldrar-familjen och intesörja för dessa bam. Att textenatt anger
Under den diskussion föregick denhar särskild betydelse. somna en

ägnades mycket tidslutliga utformningen Barnkonventionen åtav
formuleringar. framgår artikel kan det iblandjust dessa Som av

föräldrar, skalltill barns bästa skiljas från sina statenett att menvara
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familj, såsomplacering i barnets utvidgade iförst söka angesen
söks. Deklarationen sociala ochartikel innan andra alternativ om

barn, särskiltrörande skydd ochrättsliga principer omsorg omav
och internationell placering i fosterhemmed hänsyn till nationell

adoptionf Barnkonventionens preambel,också ioch nämnssom
olika former alternativartikel rangordning fori 4 avenanger

the child°s unavailableomvårdnad: "When by parents orcare own
child°s by anotherby relatives of theinapproriate, parents,care

byfamilyfoster adoptivesubstitute necessary, anor,or --
uppräkningshould be considered".approriate institution Denna

Artikeln betonar vidareBarnkonventionens artikel 20.återspeglas i
uppfostran och barnetskontinuitet i barnsönskvärdheten ettav

bakgrund. Kontinuitet i uppfostrankulturella och språkligaetniska,
föräldrar, familj och barnetsmöjligt medinnebär kontakt så långt

ellerinnebär också familjehemsociala nätverk.vidare Det att
kulturella bakgrundskall sökas frånadoptivhem somsamma

barnets

Artikel 25

för barn har omhän-erkännerKonventionsstaterna rätten ett som
omvårdnad, skydd ellermyndigheter fördertagits behörigaav

regelbundenfysiska eller psykiska hälsa tillbehandling sinav
och alla andraden behandling barnet får omstän-översyn somav

omhändertagande.digheter rörande barnets

artikel vilken har behandlats i avsnittartikel liksom 3.3Denna tar,
skyldighet till övervakning allabästa, sikteBarnets statens av

institutioner, där barnet har placerats.slag vårdnadsformer ochav
den den förra riktar sigartikel 3.3Skillnaden är motmot att

handlar det enskildaoch anställda, medan artikel 25institutioner om
frånartikeln dels skydda barnbehandling. Syftet medbarnets är att

denvanvård, också tillförsäkra vård ochochövergrepp att attmen
får till dess bästa och resultat. FN-kommit-behandling barnet är ger

granskningen skallhar i sin tolkning artikeln lagttén ävenattav
bästabeakta principerna icke-diskriminering, barnets ochom

2 generalförsamlingAntagen FN:s resolution 41/85 den 3 decemberav genom
1986
3Hodgkin Newell 1997
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respekten för barnets åsikter. Utifrån kommitténs tolkning kan ut-
läsas delarolika översynenav

granskning juridiska eller administrativa myndigheter för attav-
övervaka lämpligheten tvångsplaceringar,av
granskning de inblandade yrkesgrupper för tillförsäkraattav-
framsteg i vården, samt
granskning självständiga säkerhet motav personer som en-

och till barnets allmänna välbefinnande.övergrepp Enatt se
viktig del i denna barnet skall ha möjlighetöversyn är att att

behandlasenskilt hur det harprata om

14.2.2 Svenska förhållanden

Lagstiftning och rättstillämpning

Förbud mot aga

Rätten för föräldrar i uppfostringssyfte sina barn ansågs iatt aga
äldre tider helt självklar. Vissa bestämmelser fanns också attom
föräldrar kunde skyldiga sina bam. lagenI barn iattvara aga om
äktenskap stadgades1920 bl.a. det för"om barnets uppfostranatt

nödigt föräldrarna ägde tukta barnet med hänsyn tillsättvar
barnets ålder och övriga omständigheter fick lämpligt". Underanses
efterkrigstiden började diskutera agaförbud och 1952ett togsman
skolagan bort. 1952 ändrades också strafflagens bestämmelser så att
det i princip blev lika straffbart slå sina barn sigatt attegna som ge

någon människa. förbjödsBamagan helt 1979.annan
Bestämmelsen förbud finns i kap. föräldrabal-6 l §motom aga

ken och lyder: "Barn har till omvårdnad, trygghet ochrätt goden
fostran. skall behandlasBarn med aktning för sin och egenartperson
och får inte för kroppslig bestraffning ellerutsättas kränkandeannan
behandling".

Syftet med införa sådan bestämmelse i föräldrabalkenatt en var
förstai hand klart visa det inte tillåtet kroppsligenatt att är att

bestraffa barn. Dessutom ville allmän upplysning ochman genom
föräldrautbildning visa vikten barn god omvårdnad.attav ge en

4Se föregående not
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statsråd:anförde föredragandetill bestämmelsenförarbetenaI

barnmisshandelspråkbruk kallasi allmäntVad är ettsom
all kraft måste bekämpa.samhället medallvarligt ont som

straff andrainte bara ochmedel bör användasDe ärsom
fallenallmännas sida i de konkretaingripanden från det utan

Medförebyggande insatser.olika formerockså enav - - -
rättsutvecklingslutpunktenbestämmelse isådan når enman

ställt sig avvisan-samhället allt harhar inneburit att mersom
speglaruppfostringsmedel. utvecklingtill Dennade aga som

inställningen barnetden förhärskandei sin äratttur numera
full respekt för sinindivid kan krävasjälvständig somen

främst hand-Med kroppslig bestraffning menasperson.-- - -
tillfogas kroppsskada ellermedför barnetling smärta,attsom

övergående.eller hastigtstörningen helt lindrigäven ärom
bestraffningssyfteanvändande våld iendastDet är somav

efterhand, föråtgärder riktas barnet idvs. motavses, som
fysiskadet har gjort eller underlåtit. Avennågot som - - -

betraffningssyfte kan emeller-barn inte haråtgärder mot som
kränkande behandlingi vissa fall innebära sådantid som

o.d.bestämmelsen.förbjuds i andra ledet Rumsarrestav - - -
betecknahos barnet och kankan skapa ångest attvara-- -

Förbudet riktar sigotillåten kränkning barnet.som en av - - -
innebär fara för barnets personlighets-behandlingmot som

exempel föräldrarnautveckling. kanSom nämnas att systema-
medförlöjligar det. räknartiskt fryser barnet eller Jagut - - -

förordade bestämmelsen i praktiken kommerden attatt nu
giltighet för alla har handuppfasttas med omnorm somsom en

bam.

sådanvarit okritiserad. Dels har anförtsBestämmelsen har inte att en
inteintet förpliktigande, eftersom denbestämmelse skulle tillvara

bryter bestäm-form sanktion deninnehåller någon motmot somav
griperhar också kritiserats för denmelsen. bestämmelsenMen att

få hur de ska fåföräldrars självai föräldrarätten, rätt avgöraatt
frågan i denföräldrar fördeuppfostra sina bam. En grupp upp

rättigheterna i syfteför de mänskligaeuropeiska kommissionen att
artikel 8underkänd stridande bl.a. ifå bestämmelsen såsom mot

till skydd för privat-Europakonventionen, vilken handlar rättenom
inkräktade påoch familjelivet. anförde sådan bestämmelseDe att en

uppfostringsmetodersjälva vilkaföräldrars avgörarätt att som var
Kommissionen uttalade uppfostran barnlämpade. ärattmest av en

5 1978/79:67Prop.
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aspekt familjelivet, fann den svenska lagennaturlig på attmen var
sårbaraavsedd skydda potentiellt och medlemmaratt svaga av

samhället och avvisade därför talan Sverige skulle brytaatt motom
konventionen

har i nyligen publicerad demografisk ochSCB Barnrapport,en
dels allmänhetens, dels högstadieelevers1996: 1.1, beskrivitaga

erfarenheter förbjuderkunskap lagen bamaga samtav om somaga,
till uppfostringsmetoder. Undersök-inställning bamaga och andra

hälftenningen visar de flesta högstadieelever, och drygt70 %att av
former kroppslig bestraffningde 56 % allaär emotvuxna, av av

bam. siffror kan jämföras med tidigare undersökningar. EnligtDessa
gallupundersökning från svenska folket1965 ansåg 53 % atten av

kroppslig omistligt redskap det gäller barnuppfostran.närettaga var
endastliknande undersökning från början 1970-taletI en uppgavav

tredjedel bamaga nödvändigt.drygt atten var
refereradeden undersökningen 22 % deI ovan uppgav av vuxna

de tänka sig bestraffa sitt kroppsligt de blirkan barn näratt att
örfil.provocerade, det tillåtet barn25 % Iäratt attanser ge en

påståendet "måttlig kroppslig bestraffning ibland nödvändig iär
uppfostringssyfte effektska då övertänkt och intemen vara noga en

ilska" instämde helt eller delvis de34 %av av vuxna.
Ungefär 30 högstadieelevema och något högre andel% av en av

de de hade blivit för kroppslig bestraffningatt utsattavuxna uppgav
före Cirka sjättetonåren. såväl de högstadie-var av vuxna som
elevema hade också varit med bli agade under tonåren.attom

Barnombudsmannen har i undersökning tillsammans meden
Epidemiologiskt vid Socialstyrelsen visat antalet barncentrum att
under år vårdats sjukhus efter barnmisshandel ökatpå harett som
kraftigt under de Mellan och fördubbladesåren. 1991 1995senaste
antalet barn under behövde sjukhusvård. Uppgifternaår ärett som
hämtade patientregistret. I åldersgruppen l-4 år har antalet barnur

har vårdats sjukhus efter misshandel sjunkit, ökningensom men
bland de minsta barnen så hela åldersgruppen år visar0-4är stor att

ökning mellan och1991 1995.en
Brottsstatistiken visar antalet anmälda misshandelsfallatt mot

barn ökar. Under polisanmäldes1995 3 fall misshandel806 motav
barn i åldrarna där0-14 år gärningsmannen bekant med offretvar
och under 1996 anmäldes 761 fall. försiktighet3 En viss måste dock

6Application 8811/79, Decision and ofReports the European commission ofno
Human Rights DR No 29, 104-
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eftersom siffrorna inteanalysen statistiken,tillämpas vid sär-av
från misshandelföräldermisshandel begåtts någonskiljer avsom av

misshandelsbrottpolisanmäldahar antaletSedan 1983 motannan.
femfaldigats.årbarn under 15

hjälptelefon framförtfrånårliga Barnenshar i sinBRIS rapport
de statistisktbarnmisshandeln öka. Av 11 169över att synesen oro

ellergällde fysisktill BRIS under 1996, l 1,5 %bearbetade samtalen
vuxensamtalen till gälldeBRISmisshandel. Avpsykisk närmare

vuxensamtalenVid såväl barn-misshandel.20 % uppgavssom
fallen,förövare i 84 %föräldrarna 75 %någon manav omsomav

fysisk misshandel harSamtalenstyvföräldrar. änräknar merom
fortsatte samtalenoch under 1996sedan 1993fördubblats om

%.7medmisshandel öka 5att ca

förbudStrajfráttsliga

straffrättsliga reglerdet inga särskildafinns närSom nämnts ovan
gäller alla.reglernade allmännamisshandel barn,det gäller utanav

täckeroch 6misshandel i kap 5bestämmelser 3Brottsbalkens om
formerpåtagligaoch orsakandemisshandelfysisk avav mer

Även kroppsskadavållandebestämmelsenpsykiskt lidande. avom
vissa fall.tillämplig ikaneller sjukdom i 3 kap. 8 § vara

särskildsexualbrott finnsbestämmelserbrottsbalkensI enom
närstående barnutnyttjandesexuelltbestämmelse, 6 kap. 4 avom

ochårundermed densexuelltnågon"Har ärumgänge artonsom
vårdfostran ellerunder hansavkomling eller stårhansär varssom

beslut, dömsgrund myndighetseller tillsyn han har att avsvara
fyra år."fängelse i högstunderårig tillsexuellt utnyttjandeför av

åtta år.påföljden fängelse i högstbrottetOm ärär grovt

för skydda barnSocialrättslig reglering att

förbestämmelsergrundläggande1980:620socialtjänstlagenI ges
fåroch ungdomarskyldighet till barnsamhällets växaatt att uppse

riskeraroch ungdomarförhållanden. Om barnunder atttrygga
samarbete medskall socialnämnden, iutvecklas näraogynnsamt

de behöverfår skydd och det stödsörja för de dethemmen, att som
vårdtill den bästamotiverat med hänsynoch det är ungesom --

Socialnämndenfostran utanför det hemmet 12 §.och an-egna

7 1996BRIS-rapporten
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för nämndens försorg iockså den tas emot ettatt som genomsvarar
Vården bör utformashem det får god vård 26 §. såänannat egna

med de anhöriga och kontaktfrämjar den samhörighetdenatt unges
Vård utanför hemmet skallmed hemmiljön 22 §. övervägas av

och behovetsocialnämnden minst sjätte månad 28 § när avvar
insatser föravslutas. Socialtjänstensvård har upphört skall vården

och samtycke ochfrivillig medverkanbarn och ungdom bygger
hennesmed och hans ellerutformas i samråd denskall unge

vårdnadshavare.
tillräckliga eller erforderligfrivillig form inteinsatser iOm är

skallgenomföra med samtycke,vård utanför hemmet inte går att
socialnämnden, besluta vård enligtefter ansökan frånlänsrätten, om

särskilda bestämmelser vårdlagen 1990:52 med om av unga
det grund misshan-Vård enligt skall beslutasLVULVU. om av

utnyttjande, brister i eller någotdel, otillbörligt annatomsorgen
hälsapåtaglig risk för denförhållande i hemmet finns att ungesen

enligtVård enligt kan 3eller utveckling skadas 2 §. LVU även,
de s.k. beteendefal-fråga vid brister i den beteende,komma i unges
Ävenbelysning artikel vård med stöddock inte aktuellt i 19.len av

kontakt medskall utformas den främjar densåLVU att ungesav
Socialtjänstlagens bestämmelser god vård gälleranhöriga 14 §. om

sjättefall. Socialnämnden skall, minst gångi dessaäven en var
överväga/ompröva den vård utanför detmånad ges egnaom som

vården inte längre behövs,hemmet fortfarande behövs 13 §. När
skall kan efter ansökan social-den upphöra 21 §. Länsrätten av

flyttningsförbud för viss tid eller tills vidarebeslutanämnden om
det finns risk för denförutsättning gäller14 §. Som attatt unges

från hem där hanhan skiljs dethälsa eller utveckling skadas om
medgrundförutsättningstadigvarande vårdas och fostras. Samma

för flyttningsförbudriskbedömningen skall gällaavseende på som
Flyttningsförbudomhändertagande för vård.för är temporären

nödvändigt. flyttnings-få längre tid Ettåtgärd inte bör pågå änsom
socialtjänstenssyftet med insatser frånförbud bör regel tjäna attsom

återvända tillmöjligtdet möjligt för barnet såsida göra snartatt som
för skada. Flyttningsförbudet skallföräldrahemmet riskutan

komma till tals reglerastredje månad. Barns rättövervägas attvar
bör höras, det kanbarn 15 åri 36 Där sägs är änatt yngre omsom

barnet inteför utredningen och det kantill tarnytta antas attvara
skada höras.attav

följande:uttalar föredragande bl.a.förarbetena till LVUI
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lag reglerar möjligheterna iEn vissa fall skydda barnattsom
deras föräldrar detmåste ha sin utgångspunkt imot t.ex.

Förhållandet barn sårbarare inteoch barnär änatt attvuxna
kan behövsföra sin talan. Detsättsamma som vuxna - - -

socialtjän-bakgrund betydandedenna observans frånmot en
det gäller förhål-sida de små barnens situation. Detnärstens

landet de i familjen alltid medvetna deinte äratt omvuxna
följderna får inte innebäraskadliga sitt handlande attav

grund-barnets till skydd och vård åsidosätts. Barnsrätt - - -
lagstiftningläggande behov måste styrande vid somenvara

lag,avsedd skydda barn och ungdomar.är att somen- - -
aldrigför och ungdomar,avsedd skydd barnutgöraär att ett

varitden skall hafår bygga förutsättningenpå att unge
för lagen skallför redan konstaterad skada attutsatt varaen

tillämplig.
skada ligger det kanuttrycket påtaglig risk för inteI att

skada. ellerfråga ringa risk för Overgåendenågonvara om
för skada inte tillräckligt förmindre betydande risk är ett

skall konstatera riskeningripande enligt lagen. Det att att
hälsa eller utveck-för skada har sådan inverkan barnetsen
Konkretaling barnet har tydligt vårdbehov. omstän-att ett

skada.alltså föreligga talar för risk fördigheter måste som en
frågaUttrycket hälsa eller utveckling kan attvara om- - -

få sinden grund brister i hemmiljön riskerarpå attunge av
psykiskafysiska hälsa skadad. begreppet inrymmerMen även

föräldrarnaslidanden barnet kan förutsättassom genom
ibeteende, ständigt återkommande uppträdent.ex. genom

narkotika ellerhemmet till följd missbruk alkohol ellerav av
föräldrarnas eller psykiskapå grund psykiska särartav

kantillstånd. Också den utveckling i socialt hänseendeunges
skadas brister i hemmiljön. omfattar tillLagengenom - - -

börja med alla situationer barn för misshan-när utsättsatt ett
del i hemmet. Med misshandel både fysisk och psykiskmenas
misshandel. Redan ringa grad misshandel kan utgöraen av en

intepåtaglig risk för den hälsa eller utveckling, detunges om
överilad handling. misshandelnfråga enstaka Omär ärom en

slag, den regelmässigt beredas vårdallvarligare bör ungeav
för Naturligtvisutanför det hemmet, i varje fall tid.enegna

bedömning ske från fall till fall det torde,måste en men
fråga flesta oundvi-åtminstone i barn, i de fallom yngre vara

kligt barnet skiljs från hemmet. Med psykisk miss-att - - -
handel exempelvis den för psykisktutsättsattmenas unge
lidande systematiska kränkningar, nedvärdering ellergenom
terrorisering. Med begreppet otillbörligt utnyttjande- - -

förstai hand någon föräldrarna utnyttjar barnetattavses av

5 1989/90:28Prop. 57, 58, 59 och 6ls.
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sexuellt. det kan också frågaMen barnet utnyttjasattvara om
förälder eller föräldrarnasmed goda minne iav en pomogra-

fiskt syfte. kan vidare utnyttjas otillbörligtBarnet så sätt
det tvingas utföra alltför ansträngande kroppsarbeteatt ett

eller förälder lägger på barnet så självständigtatt storten
för förälder eller syskon det medför påtaglig riskattansvar en

för skada barnets hälsa eller utveckling. Under- - -
uttrycket brister faller situationer då barneti utsättsomsorgen
för vanvård. kan fråga barnet allvarligtDet attvara om

misskötts i fråga hygien, kläder eller Enmat.om annan
situation faller under begreppet brister i ärsom omsorgen

föräldrarna barnets hälsa för påtaglig riskutsätteratt en
skadas inte till barnet får lämplig sjukvård.att att attgenom se

Brister i föreligger också barnets behovomsorgen om- - -
känslomässig trygghet och stimulans eftersätts påt.ex.av

grund missbruk eller psykiska störningar föräldrarna.hosav
kan också djupgående konflikter föräldrarna,Det mellanvara

där barnet får sitta emellan på sådant dess hälsasättett att
eller utveckling riskerar skadas. fall föräldrarnaAven däratt
placerar barnet i miljö innebär påtaglig risk för atten som en
dess hälsa eller utveckling skadas omfattas. bristerBegreppet

ocksåi täcker situationer då föräldrarna överlåteromsorgen
för barnet andra inte kan tillförsäkraansvaret personer som

barnet uppväxtmiljö. bör understrykasDettrygg atten - - -
problem hos föräldrarna i sig inte föranledaskall omhän-ett
dertagande för samhällsvård. Det väsentliga de följderär som
dessa problem för med sig för barnet. Med uttrycket något-

förhållande hemmet bl.a. fall då missförhållan-iannat avses
den i hemmet inte förstai hand beror på vårdnadshavaren
själv sambo till denne. kan vidareDetutan t.ex. en vara
fråga förhållanden där förälder inte alls knyter tillom en an
sitt barn eller där föräldern ilever sjuklig symbios med
barnet. Med hemmet både föräldrahemmet ochmenas an--

hem där den stadigvarande vistas. Begreppetnat unge - - -
hemmet har också abstrakt betydelse. kan sålundaDeten avse

barainte bostaden alla de situationer då barnet direktutan
eller indirekt under vårdnadshavarensstår eller fost-annan

inflytanderares

VU-domarPraxisgenomgång L Regeringsrättens praxisav -

Regeringsrätten har under 1995 och meddelat1996 antal domar,ett
där förutsättningarna för vård enligt harLVU och bedömts.prövats
Att det kom så många avgöranden just då intressant i sig, efter-är

9Prop. 1989/90:28 l07fs.
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och Följaktligen baraRegeringsrätten prejudikatinstansärsom
Framföralltmål har intresse för rättsutvecklingen. rörprövar som

riskfrågan vad påtaglig för denavgörandena utgör attom som
redovisas dock domhälsa eller utveckling skadas. Först enunges

från 1992.
RÅ bodderef handlade liten flicka två år,1992 6 somom en

vårdnad,tillsammans med sin Föräldrarna hade gemensam menmor.
möjligheter handha den faktiska vården.fadern hade inga Detatt

flickan bl.a.gällande modern brast i omvårdnaden vadgjordes att av
sängtider. Fleragäller hygien, klädvanor, mathållning och personer

bl.a. hennes hennes far, dagmamman,i flickans omgivning, mormor,
för och flera handläggande socialsek-chefen barnomsorgenBVC,

flickans omvård-hade uttryckt stark för behovattreterare en oro av
hade visatoch skydd inte kunde tillgodoses modem. Flickannad av

för skada, vilket sig uttryck i formtecken på hon utsatts togatt av
gjordes ocksådistanslöshet och överdrivet kontaktsökande. Det

läggning och ofta kom igällande modern aggressiv till sinatt var
farkonflikt med i sin omgivning. Förhållandet till flickanspersoner

aggresiva och dramatiskapräglades spänningar utlöstsomav
från sida. prioriterade sina önskemålhandlingar moderns Hon egna

och behov och lät flickans behov omvårdnad och trygghet kommaav
hand. kammarrätten hördes flertali andra 1 ett personer, som

fysiskade inte tecken brister i denuttalade sig någrasettattom
lagt märke till modern haftomvårdnaden barnet, tvärtom attutanav

anförde dessagod hand sin dotter. Kammarätten att personerom
endast någothuvudsakligen hade träffat flickan och hennes vidmor

eller enstaka tillfällen, varför vittnesmålen inte kunde tillmätasnågra
avgörande betydelse. Regeringsrätten, avgjorde målet pånågon som

handlingarna, lade till grund för sin bedömning dels det inteatt
fysiska dels förelågfanns några uppgifter skador, det olikaattom

uppgifter moderns omvårdnad flickan och riskerna föromom av
Ävenhälsa och utveckling. beträffande förekomstenflickans av

förelåg, enligt Regeringsrätten olikabrister i den fysiska omsorgen
för brister i skalluppgifter. Regeringsrätten menade att att omsorgen

får krävas det frågaleda till barn bereds vård enligt LVU ärattatt
hygien, kläderbarnet missköts så allvarligt i fråga elleratt omom

socialnämndendet har för vanvård. påtaladeDemat att utsatts av
bristerna inte den karaktären. Tillräckliga skäl föransågs attvara av

flickan vård enligt förelåg därförbereda LVU inte.
RÅ ref handlar ensamstående kvinna med två små1995 64 om en

barn, och 3 år, grund hon har visst handikapp,5 att ettsom av en
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erhåller omfattande stöd hjälp från frånhjärnskada, och socialtjän-
delssida, i hemmet och dels kontaktfamilj.stens genom en

Regeringsrätten inhämtade yttrande från Socialstyrelsen, isom
sin inhämtade yttrande från leg. psykolog ochtur ett terapeut
medlem Socialstyrelsens vetenskapliga råd. rättenav som av var
kallad sakkunnig till den muntliga förhandlingen, anförde attsom
för barn med situation de aktuella finnsbarnen levde underen som

risk de sikt kommer till skada de inte visarävenstor atten om nu
tecken skada. Socialstyrelsensärskilda ansåg med hänvisning till

utlåtande och de bampsykiatriska utlåtanden i övrigt förelågI:s som
i ärendet, barnens behov inte kunde tillgodoses i hemmet med detatt
nuvarande personalresurser krävs motverkarDearrangemanget. som
syftet med insatsen då barnen inte möjlighet knyta tillattges an
endast en vuxen.

följandeRegeringsrätten gjorde bedömning: form för hjälpDen
och stöd med vården barnen fått kanS således inte hittills haav som
medfört skada barnen.någon Såväl i tidigare instansernaI som
överläkare och leg. psykolog har emellertid framhållitE M, risker
med det nuvarande med de omfattande stödinsatsemaarrangemanget
i hemmet. risk enligt föreliggerDen mening inteI:s ärsom
baserad direktupplevd inblick i och hennesS barns hemför-en
hållanden främst allmänna erfarenhetssatser grundadärutan en
bedömning framtida risk för skada barnenspå hälsa ochom en
utveckling. För risk i nuvarande sammanhang skall bedömasatt en

påtaglig f°ar det inte sig någon oklar eller avlägsen risk.röravara om
finnasDet måste konkreta skaderisker och det skall kunna konsta-

riskfaktorema har sådan allvarlig inverkan barnets hälsateras att
och utveckling barnet har tydligt vårdbehov. bevisningDenatt ett

nämnden åberopat kan inte klart utvisa detattsom anses nu
föreligger påtaglig risk för barnen skall skadas grundatten av
sina hemförhållanden. kan inte hellerDen ha visat detattanses
föreligger sådan risk för skador skall uppkomma hosatten senare
barnen. Regeringsrätten fann vad nämnden åberopat och vadatt som

förekommiti övrgit inte utvisar det föreligger sådana brister iatt
barnen medför påtaglig risk för deras hälsaattomsorgen om som

eller utveckling skadas. Regeringsrätten inte enig. Tvåvar-
regeringsråd skiljaktiga och uttalade det får ligga iattvar anses
sakens visshet inte råder skadomas omfattning och dennatur att om
tidpunkt de kan inträda och detta förhållande inteväntas att utgör
skäl ingripande.mot
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domar i juni gällde frågan bristerI 1995 itre som gavs om
sådana det förelåg påtaglig risk för barnetsatt attenomsorgen var

utveckling skulle skadas.hälsa eller
ledMål avsåg femårig flicka,5552-1994 mor av enen vars

psykisk störning form paranoid schizofreni medallvarlig i av-av
bl.a.saknad sjukdomsinsikt och vanföreställningar. Modern hadeav

anfördes modernvarit föremål för tvångsvård enligt LPT. Det att
behandlinghade brustit i vad gäller mathållning, avomsorgen

ordningen Vidare flickansdotterns tänder och i bostaden. att
dygnsrytm hade förskjutits och hon hade lämnats Barnetatt ensam.

frågan i målet risken för hennesuppvisade inga skador utan var
barnpsykiatrisk expertishälsa och utveckling. Psykiatrisk och

förhandlingen i Regerings-åberopades och hördes vid den muntliga
leverbamspykiatriska expertisen framhöll barnDenrätten. att som

risk för psykiskmed psykiskt sjuk förälder löper storensamma en
speciellt föräldern saknarohälsa och utveckla psykos. Dettaatt om

tilloffentliga biträde med hänsynsjukdomsinsikt. Flickans ansåg
påtagliga, avlägsna risk förelåg, kammarrättensden än attom som

handlingarna idom skulle fastställas. Regeringsrätten anförde att
allvarligutvisade modern lider psykisk störningmålet att avav en

föromständighet uppenbarligen innebar riskoch dennaart att en
förTillflickan hon skulle med modern. grundväxa uppom ensam

skadatssin bedömning lade följande. har hittills inteBarneträtten
bedömninggrund bristande från moderns sida. Vid avenav omsorg

deföreligger påtaglig risk för skada får särskiltdet vägasom en
harbarnpsykiatriska Därviduttalanden gjorts experter.som av

förframhållits den allmänt risk för skada finns barn tillstörre som
föräldrar risk imed psykiska störningar och sjukdomar. För att en nu
förevarande sammanhang skall bedömas påtaglig bör det krävassom

finnasdet inte fråga enbart ringa risk, det måsteäratt om en
konkreta skaderisker. de barnpsykiatriska uttalandena framgårAv
dock beträffande såväl sannolik-betydande osäkerhet föreliggeratt
heten för skador hos barnet vid vilken tidpunkt eventuellasom
skador kan uppkomma. den händelse skador skulle uppståFörväntas
går det inte heller bestämt hur allvarliga denågotsägaatt om
kommer bli. bristerRegeringsrätten konstaterade sådana iatt att

barnet medför risk för hennespåtaglig attomsorgen om som en
hälsa eller utveckling skall skadas inte hade visats föreligga.
Förutsättningar saknades därför för vård enligt LVU.

Mål 5164-1994 avsåg barn, Föräldrarnastvå och två år gamla.ett
bristande förmåga avsåg deras oförmåga uppmärksamma ochatt
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känslomässig kontakt.stimulans ochbehovbarnenstillgodose av
stödåtgärder frivilligföremål för flertalhade varitFamiljen ett

barnhäl-personal inomfrån läkare ochefter anmälningarväg annan
äktenskapet.problem i Dehade vidare haftFöräldrarnasovården.

föräldrarna.avbrutits Barnenhadestödåtgärder satts varavsom
ikammarrättenförhandlingen i såvälförvid tidpunkten som

Barnpsykiatrisktutredningshem.placeradeRegeringsrätten ett
företedde skadorbåda barnenuttaladeförelåg, variutlåtande att som

kon-samspelet och denbrister ihade funnitsdet näratydde på att
inte"utredningeni sin domkonstateradetakten. Kammarrätten att

hälsa ochrisk för barnenspåtagligföreliggerutvisar detbara attatt
Utred-uppkommit.skador redanutveckling skadas även attutan

skadorna berorför antagandetningen inte stöd änannatattger
behovtillgodose barnensbristande förmågaföräldrarnas att av

konstateradeRegeringsrättenkänslomässig kontakt".stimulans och
föräldrarnasvårigheter förförelågvisade detutredningen attattatt

barnen.följde med vården Deuppgifterklara olikasjälva avsom
samband meduppgifter ipraktiskahjälp och stöd medbehövde rent

förmågan förståavseendefanns bristerskötsel. Vidarebarnens att
teckenkontaktbehov. Vissaochbarnens stimulans-och tillgodose

Regeringsrättenbarnen.utvecklingsproblem hoshälso- ochtydde
positiv ochbeskrivsutvecklingvidare barnensanförde attatt somnu

skulle haför något barnentalardet inte finns något att avsom
vård.speciella krav deras Denställerbeteendestörningar som

i för-naturligtvis inte bristernainnebärförbättrade situationen att
dockeliminerats. kanomsorgsförmåga skulle ha Detäldrarnas

familje-långtidsvård iallvarligaifrågasättas bristerna såär attom
väsentligeninte skulle kunnaofrånkomlig och dehem är om
har föräld-Visserligenfrivilliga stödinsatser.kompenseras genom

harvad socialtjänstentidigare godtagitinte oreserveratrarna
sådantsynpunkteristället fört framförordat, sätt attettutan egna

med socialförvalt-Kontaktemadiskussion försvårats.konstruktiven
upphov tillmissförståndningen har komplicerats gettsomav

personligaemellertid till sinföräldrarna framstårfriktioner. Ingen av
sighar förklaratavvikande. Föräldrarnamarkantläggning som

behövs ochoch hjälpåtgäderinförstådda med betydande stöd- äratt
förockså uttryckt förståelsevilliga medverka och de har attatt en

övergångsvis-bör föregåsbarnen till hemmetåterflyttning av enav
utgångspunktbarn. Medlämplig form för i fall ochtelse i vart mor

överenskommelseskall träffa hållbari det möjligt attatt omenvara
iförhållandenafortlöpande hjälp, kan det intestöd och attanses
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hemmiljön sådana barnen löper påtaglig risk för skadas tillär att att
sin hälsa eller utveckling.

Mål 4292-1994 handlade beredande vård ochett ettom av av en
halvtårig flicka, föräldrar brast i henne. Vid tidenvars omsorgen om
för ansökan vård i länsrätten företedde flickan förseningar siniom
utveckling och hörselskada. Föräldrarnas bristande omsorgsför-en
måga berodde psykisk instabilitet. Modern hade två barn sedan
tidigare vilka det placerat i familjehem frivilligpå vägav ena var
och det andra hos sin pappa.Vid förtidpunkten kammarrättens

hadeavgörande föräldrarna och fadern den fördeseparerat var som
talan. Såväl brister i vårdbehov konstaterades iomsorgen som
kammarrätten. Regeringsrätten konstaterade förändring be-att en
träffande barnets hälsa och utveckling hade skett, främst såtillvida

den tidigare noterade utvecklingsförseningen inte längre sär-att var
skilt framträdande. stod dock flickan hade behovKvar att stort av
stöd och stimulans för den fortsatta skulleutvecklingen inteatt
riskeras och detta speciella krav den eller dematt reser som
handhar vården henne. Faderns möjligheter för del göraattav egen
insatser för barnet bedömdes ha förbättrats frånefter separationen
modern och hennes avstående från anspråk vårda flickan.att
Utredningen utvisade dock fadern tillräcklig förmågainte hadeatt

eller med hjälp kompletterade stödinsater från social-att ensam av
tjänsten godtagbart för flickans ochbehov tillsynsättett svara av

Därför torde ingen lösning för tillgodose hennesattomsorg. annan
behov fortsatt vistelse i familjehem tillstå buds. Regeringsrättenän
uttalade vidare möjligheten för fadern i skedeatt att ett avsenare
flickans väsentligt del i vården henne inte kundeuppväxt störreta av
uteslutas. Frågan gällde sedan det samtycke till vårdplanenom som
lämnats i Regeringsrätten allvarligt Regeringsrättenmenat.var
konstaterade därvidlag det inte framkommithade några konkretaatt
hållpunkter för vårdnadshavarna skall vidta sådanaatt anta att
åtgärder menliga för vården flickan. fanns därförDet inteärsom av
tillräckliga skäl behövlig vård inte kunde medatt anta att ges sam-
tycke, varför kraven för vård enligt inte uppfyllda.LVU var

dom från behandladesI maj 1996, mål15 6763-1995en nr
också frågan det dels förelåg påtaglig risk för skada, delsom om
erforderligt samtycke hade lämnats. Målet avsåg två barn 6 och år.7
Föräldrarna skilda och det fadern hade det huvudsakligavar var som

för vårdnaden barnen. Modern psykiskt sjuk, ochansvaret om var
vid tillfället för målets avgörande inskriven behandlingshem. Hon
medgav vård enligt Socialtjänsten hade sedan tio år tillbakaLVU.
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vräkt frånalkoholproblem,Fadern hadefamiljen.arbetat med var
tillsammans medtillbakasedan tidboddesin lägenhet och en nyen

tillhandahållen krislägenhet. Barnenfru socialtjänsteni en av
Sedan oktoberbeteenden. 1995i sinastörningaruppvisade allvarliga

till dethade förbättratsoch bildenfamiljehemvistades barnen i
Regerings-förhandlingen imuntligavid denFadern anfördebättre.

beredas ivård börfinnaskulleför det fallhan rätten atträtten att -
konstateradeRegeringsrättentill vården.samtyckte attfamiljehem -

ochseparationföräldrarnaspräglatsuppväxttid harbarnens enav
för-mellan föräldrarna. Barnensrelationenstörning ifortgående

påverkatsgradockså i höguppenbarligenhållanden har attav
tidvisskälolikaoch fadernpsykiska besvärlidermodern att avav

instabilitet iinneburitharfostran. Dettadeltagit i barnensinte
flyttningarochföräldrarnaseparationer frånliv med mångabarnens

i sig harförhållandendessatydligtbostäder.till olika Det är att
utvecklingängsliga och Dennablivitbidragit till barnen otrygga.att

föräldrarna.frånbristandeorsakatstill delhar stor omsorgav
bakgrunddennauttalade. måsteRegeringsrätten "Det antas attmot

igrund i de bristersinbeteenden harbarnens somomsorgen
barnensupplystshartill vadförekommit. Med hänsyn omsom
risk förpåtagligförelegatklart detdet vidarebeteenden är att en

Regeringsrättenskulle skadas".eller utvecklingbarnens hälsaatt
åstad-endast kundeför närvarandevårdenden behövligafann att

det gällerfamiljehem.placeras i Närbarnenkommas attgenom
detRegeringsrättenvården, uttaladetillfrågan samtycke attom

stadiumsamtycke lämnatsförhållandet faderns sentettatt av
allvarligtdet inteintäkt förkunde tilli sig inte ärförfarandet atttas
han skallellerdetta skall återtasbefaraeller för attattattmenat

beaktasskallstörande Däremotvården pågripa i attsätt.ett
behovföreliggerinteförstahandsinställning detfaderns är att av

kännabehovstarktbarnenVidare harutanför hemmet. attvård ett av
störande i vården.ingripainte kommerför faderntrygghet attatt

antagandet det gårförstödmålet inteUtredningen i attattger
kvar hosliggervårdansvarettrygghet så längesådanåstadkomma
ansökan.socialnämndenssåledesbiföllRegeringsrättenföräldrarna.

pojke ochtioårighandlade två barn,Mål 4201-1995 enenomnr
barnen hadegällandesocialnämnden gjordebaby, därnyfödd att

risklöptede därigenomföräldrar ochmisshandlats sina attattav
följande:Bakgrundenutveckling.till sin hälsa ochskadas var

kräkningar.grundtill sjukhus påbaby införstio-dagarsEn av
hjärnhinnornablödningar ihan bl.a. harUndersökningar visar att
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skallfraktur. hade läkarupp-och hjärnan ingen Skadorna enligtmen
gift allt orsakats form vålddöma någon yttre motattav av av

hem. barn inkommer cirkahuvudet. återgår SammaBarnet tre
dålig aptit.månader grund kräkningar, gnällighet ochsenare av

efter dagar återkom ytterligareFick då återvända hem några men
läkaremed i Enligtnågra dagar stort sett symptom.senare samma

helt färskahörnfrakturer båda skenbenenhade han bl.a. samt
äldre pojkenunder skenbenets benhinnor. Denblödningar yttre

anfördesoförklarliga blåmärken.uppvisade vid några tillfällen Det
slagträför psykisk misshandel såsomockså han blivit ettatt utsatt

Pojkens bio-mellan och morföräldrarna.i dragkamp pappanen
hela visat teckenlogiska död. hade underHan processenmor var

sinasjälv uttalat han ville bo hosmå bra. Pojken hadeinte attatt
honom.grund föräldrarna slogmorföräldrar på attav

frånbehandlar till delen uttalandendomRegeringsrättens största
lilla barnet. Regeringsrättenrörande skadorna på detolika läkare

inträffat ibarnets skador måste hadet klarlagtkonstaterar äratt att
hade behövts förbetydande våld huvudethemmet. Ett attmot

utredningenvid första sjuktillfället,åstadkomma skadorna attmen
detorsakatbesked vad skadorna. Närnågot klartinte om somger

Regeringsrätten det troligenskadetillfället finnergäller det andra att
kraftigtharsyndrome, dvs. någons.k. shaken babysigrör personom

framstårföräldrarnaförklaringar lämnatsskakat barnet. De som av
händelser dettauteslutasosannolika, det kan inte att avsom men

skadornaRegeringsrätten vidareslag medfört skadorna. säger att
förhållandetvåld. Bedömningen blir detorsakats ganska attstortav

tillfällen har kunnat för våldbarnet vid två utsättas utan attatt
godtagbar förklaring tillhar kunnat lämna detföräldrarna en

det förelegat brister iinnebärainträffade att omsorgen omanses
alltsåhälsa. fanns fogpåtaglig risk för hans Detmedförtbarnet som

Regeringsrätten,fortsätteringripande.för socialnämndens Men,
deinnebärgammalt.och halvt år Dettvåbarnet attär ett om-nu

då LVU-ingripandetslaghan behöver änär annatavnumerasorger
grundockså förändratsRisksituationen haraktualiserades. av

spädbarn i familjenfinnsåldersförändringen. Dessutom ett nytt som
finnerRegeringsrätten detanmärkning.föräldrarna har skött attutan

påtaglig risk förfinnsgrund brister iinte på enomsorgenavnumera
skadas.eller utvecklingbarnets hälsaatt

medRegeringsrättenpojken hållergäller den äldredetNär om
för klarahjälpoch behöverpsykiska problem hanhan har attattatt

detintefinner emellertiddessa. Regeringsrätten ut-att genomav
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erforderlig hjälpfåinte kommervisats hanredningen attatt genom
därför upphävabeslutadeförsorg. Regeringsrättenföräldrarnas att

vård.beslutkammarrättens om

och kammarrättlänsrättSocialstyrelsens studie domar i-

fokus-projektetiför det s.k. BarninomSocialstyrelsen har ramen
avseende barn 0-13 årLVU-mål,domar iundersökninggjort aven

hemmiljöngrund brister ivårdansöktsocialnämndendär avom
1995:21.i SoSLVU- Barnet2§ rapporträttsprocessen,

läns-vid fyrasamtliga LVU-domaromfattadeUndersökningen
Länsrättsmateria-under 1993.vid de fyra kammarrättemaochrätter

domar.kammarrättsmaterialet 238ochdomarinnehåller 172let
socialnämndernaslänsrätterna 80 %biföll de fyraSammantaget av

överklagadebifölls,inteansökningardeansökningar. Av som
ansökningardefall %. Avendast i 17socialnämndema somsex

fallen.hälften Detvårdnadshavaren iöverklagadebifölls, nästan av
ellermissbruk hosproblemansökanskälet tillvanligaste enpgavar

därefter komohälsa ochpsykiskvanligastföräldrarna.båda Näst var
omsorgsförmågaföräldrarnasiomognad. Bristernakänslomässig

Även misshandeloch psykiskvanvårdförsummelser.oftast ibestod
omsorgsbrister.vanligavar

Överklagandena fallengjordes i %10till kammarrättema avav
Socialnämndensvårdnadshavaren.isocialnämnden och 90 % av

ivårdnadshavarens 18 %.målen,bifölls i 28 %överklagande av
nämndbifölls iansökan intesocialnämndensSkälen till att var
styrktasamtycke, bristernagenomföras medvården kanordning att

öppenvårdinsatser iinte,för barnet föreliggerpåtaglig riskmen
styrktamissförhållandena inteföreligger inte,vårdbehovtillräckliga,

hadehemmet inteinsatser ieller prövats.att
tillfå bifalllättastdetundersökningen konstateras är attI att

ohälsa, svå-psykiskmissbruk ochföräldrarsgälleransökningar som
utvecklingsstörda ellergälleransökningarfå igenomrast att som

få bifallockså svårtföräldrar. Detkänslomässigt är attomogna
ellermisshandelmisstänktvård grundansökningartill avom

sexuella övergrepp.
ireflektionerochföljande slutsatsergjortSocialstyrelsen har

undersökning.sinanledning av

för höja kompeten-åtgärdspaket° i syfteregeringsuppdrag attEtt upprätta ettatt
barni arbetet medbarnperspektivutvecklaoch utsattacttsen
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Något tydligt samband mellan beslutsunderlagens kvalitet och
utfall i kammarrätten har inte kommit fram. Avslag respektive bifall
till socialnämndens ansökan beror inte främst beslutsunder-om
laget bra eller dåligt. muntliga förhandlingenDen fårär ibland
avgörande betydelse, hur väl underbyggd socialnämndensoavsett
ansökan omfattandeDen professionella kunskap mångaär. som
socialsekreterare har underskattas ibland till förmån för vittnen och
s.k. sakkunniga vittnen. intervjuade jurister socialnämndensattanser
företrädare ofta intryck i domstolen. Socialarbetarnaett svagtger
tycks förlita sig den skriftliga dokumentationen och inteagerar
i Föräldrarnas problem tenderar hamna fokusrätten. i vid denatt
muntliga förhandlingen. Ju längre förhandlingen framskrider, desto
osynligare blir barnet. hellerInte i socialnämndernas skriftliga
material har barnet någon huvudroll. Mål gäller misshandelsom
eller sexuella får ibland karaktären brottmål.övergrepp Beviskra-av

förefaller särskilt höga här. sakunnigaTrots vittnen ochattven vara
expertutlåtanden vanligare i dessa mål andra, återfinnsär deän
oftare bland avslagsmålen. Både socialnämnd och domstolar har
svårt tala klartext det gäller utvecklingsstörda föräldrar.näratt
Handikappet och dess konsekvenser beskrivs inte i utredningarna
och i flertalet domar går det inte utläsa något detta problem.att om
Detta brist eftersom barnen i dessa familjerär ofta visarstoren
allvarliga störningar och föräldrarnas utvecklingsmöjligheter är
begränsade.

Socialstyrelsen anför vidare undersökningen visar utveck-att
lingsbehov hos både socialnämnder och domstolar. socialnämn-För
dernas del handlar det bli bättre analyser och bedömning-attom

dokumentation och i viss mån processforing. Socialarbetarnaar,
måste hävda sin proffesion bättre. domstolarnasFör del gäller det att
få så mycket kunskap barns utveckling och behov samtom om
konsekvenserna olika omsorgssvikt, de kantyper göraattav av en
riktig värdering de uppgifter kommer fram i målet ochav som av
barns behov skydd och vård.av

Frågan stärka barns ställning i mål enligt harLVU varitattom
föremål för diskussion under längre tid. Sedan den januari1 1996en
finns regel i LVU för barn inte fyllt 15 år skall denatten om som

offentligt biträde enligt rättshjälpslagenär också barnetssom vara
ställföreträdare i det mål eller ärende förordnandet Detsom avser.
offentliga biträdet kan därigenom föra barnets talan och t.ex.
överklaga beslut vård. Rätten överklaga beslut gällerett att ettom
dock enbart beslut bereda vård, inte beslut där domsto-ett att ettom
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till dettavård. Skäletansökansocialnämndensavslårlen synesom
länsrättensöverklagaskyldighetsocialnämnden har attatt envara

barnetstillgodoserintebeslutnämndende fallbeslut, i att ettanser
bästa."

socialtjänst-iändringarvissabeslutatnyligenharRiksdagen om
införs tvåjanuari 1998. Detkraft den 1träder ilagen, nyasom

ställning inombarnensstärkatillsyftarbestämmelser attsom
bestämmelsemedkompletteratsskallDels l §socialtjänsten. en

vadbeaktassärskiltskallbarnåtgärderlydelsenmed rörnäratt
bestäm-införs i 9 §Vidarekräver.bästatill barnetshänsynen en

tals.tillkommabarnsmelse rätt attom

Europakonventionen

iföraintressantkonventionsbestämmelse är attEn somannan
förskyddetartikel 8Europakonventionenssammanhang,detta är om

skyddtillharstadgasartikeln rättfamiljeliv.och Iprivat- att envar
korrespondens.sinochfamiljeliv, sitt hemprivat- ochför sitt

rättighetdennaåtnjutandetickemyndighet måOffentlig störa av
demokratisktoch ii lagstadgatför vadmed undantag ettärsom

ochfri-andramed hänsyn tillnödvändigtsamhälle är personers
rättigheter.

de socialaomhändertagitsharfall där barnsvenskaFlera av
föremålvariti hemmet harförhållandengrundmyndigheterna av

mänskligaförkommissionenoch iEuropadomstoleniför prövning
fall hari någotintekonstateras,först skallVadrättigheter. är attsom

barnet. lomhändertagandetför självaSverigekritik riktats mot av
placerade.barnengällde kritikenOlsson 1988fallet I varvar

föräldrarnamedåterföreningtillutsikternaansågDomstolen att
föräldrarna,ifrånlångtplaceradesbarnendelsminskade attgenom

detbeslutats. Närhadeirestriktionerdedels umgänget somgenom
dendomstolenkonstateradeomhändertagandet,själva attgällde

intetochskydda barnavseddtydligtlagstiftningen attsvenska är att
falletsyfte. Ii någotlagen hartyderi detta fall använts annatatt

stredflyttningsförbudet intefann domstolen motEriksson 1989 att
pågående flytt-underumgängesförbudetgälldedetsvensk lag. När

avgörandeärendesför dettadäremot vid tidenningsförbud saknades
vilketHuvudfrågan handladesvensk lag. sättstöd i enom

" l994/95z224 46Prop. s.
12 Rskrl996/97/SOUl8, 2641996/972124, betProp.
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återföreningstanke rimmar med sexårigt flyttningsförbud kom-ett
binerat med inskränkningar i målet Anderssonl 1992,umgänget.

handlade dels huruvida det har funnits stöd i svensk lagsom attom
förhindra telefonkontakt och brevkontakt under pågående umgäng-
esförbud dels det nödvändigt i demokratiskt samhälleett attom var
under så lång tid 1,5 år helt bryta kontakten mellan ochmor son.
Domstolen fann åtgärden i sig inte stred svensk lag,att mot attmen
det fanns motsättning mellan å sidan lagens intentioneren ena om
återförening och å andra sidan så och långvarigtsträngtett
umgängesförbud. andraDet målet avseende familjen Olsson, Olsson

gällde flyttnings-II 1991 och umgängeförbud. Där konstaterade
domstolen, i fallet Eriksson, det sakandessätt stödattsamma som
i svensk lag för umgängesförbud under pågående flyttningsförbud,
varför kränkning hade skett.en

åtgärderSociala och administrativa

Socialstyrelsens statistik för barn ochinsatseröver unga

Antalet nytillkomna barn socialtjänstens årinom 1995insatser var
7 000 vilket inte någon ökning jämfört med året innan. Förca var

dessa barn den första insatsen i fallen60 % kontaktpersonär av
enligt Socialtjänstlagen SoL för 31 % vård hemmet enligtutom

förSoL, 8 % omedelbart omhändertagande enligt och förLVU 1 %
vård enligt LVU.

Allt allt fick 90 de% nytillkomna barnen inom social-som ca av
tjänsten först insatser med stöd SoL. 30 de nytillkomna% fickav av

första insats vård med placering.som
90 % de nytillkomna barnen fick LVU-insats förstaav som som
instans blev omedelbart omhändertagna. 10 % dessa fick vård.av

Antalet barn för vilka eller flera påbörjades under årinsatseren
1995 1 l 000 vilket 0,55 % alla barn i åldernmotsvararvar ca ca av
0-17 år. dessa fickAv hälften LVU-vård och/eller SoL-vårdnästan
med placering utanför det hemmet. heller i detta fallInte hadeegna
någon ökning skett jämfört med året innan.

frågaI antal barn kontinuerligt föremål för ellerom som var en
flera under årinsatser 1995 antalet vilket21 000var ca var en
ökning med 2 000 från föregående år. dessa hadeAv 10 barn500
SoL eller LVU vård vilket ökning med l 000 barn sedan åretvar en
innan. medBarn LVU-vård utgjorde tredjedel samtliga barnen av
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Överhuvudtagetmed vård både år och har det under de1994 1995.
barn varit10 åren skett ökning bland kontinuerligtsenaste en som

förföremål insatser.
barn föremål för eller flera någonCa 29 000 gånginsatservar en

vilket ökning med barn från föregåendeunder 1995 l 000var en ca
från till barn mellanår. ökning 0,7 % 0-17 år.Detta 1,5var en av

dessa barn hade kontaktpersoner och hade16 000 15 000av ca
placering utanför det hemmet någon gång under 1995egna varav

föremål för vård enligt fick LVU-vårdLVU. Ca 75 % på4 300 var
brister i hemmiljön, grund beteende ochgrund 23 % på egetav av

fick vård grund brister i hemmiljö och beteende.2 % egetav
OmhändertagnaUnder blev 300 barn omedelbart med1995 lca

stöd blev detta grund hemmiljön ochLVU. 60 % 40 %avav
grund beteende. barn under 13 år det vanligast medFöreget varav

grund brister hemmiljön.omhändertagande iav
År hade fjärdedelar samtliga barn inom socialtjäns-1995 tre av

pågåendeinsatser vård med placering. dessa placeringarAvtens en
fjärdedelar i familjehem och fjärdedel institution.påtrevar en

Anmälningsslcyldighet till socialtjänsten barn far illaom som

Enligt § socialtjänstlagen och anmäla71 st. attuppmanas var en
misshandlasbarn i hemmet eller behandlas sättett ettom annars

medför fara för hans hälsa eller utveckling. Myndighetersom vars
verksamhet berör barn och ungdom, andra myndigheter hälso-inom
och sjukvården och socialtjänsten, anställda vid dessa myndigheter

läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor inte harsamt som
sådan anställning, har enligt skyldighet anmäla71 § 2 tillst. atten
socialnämnden de får kännedom något kan innebära attom om som
socialnämnden behöver ingripa till barns skydd. Anställda inomett
familjerådgivningen enligt skyldiga anmäla till71 § 3är st. att
socialtjänsten endast de i sin verksamhet får barnveta att ettom
misshandlas eller utnyttjas sexuellt i hemmet. Alla harsom en
skyldighet anmäla till socialnämnden enligt andra stycket iatt
paragrafen också skyldiga lämna socialtjänsten alla uppgifterär att

kan betydelse för socialtjänstens utredning.som vara av
finns frånDet FoU-byrån i Stockhom angåenderapporter an-

mälningsskyldigheten inom skola och barnomsorg anled-som ger
ning till eftertanke. Personal inom dessa verksamheter anmäler i
mycket liten utsträckning sin för barn den i behovärtrororo som av
socialtjänstens insatser. Skälet till detta, redovisas i rapporterna,som
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varierar och bl.a. bristande kunskap anmälningsskyldighetensär om
innebörd, föräldrarnaför skall illa vid anmälanatt taen oro upp en

föräldrarnaeller skall byta daghem eller skola for kanbarnet. Detatt
förfinnas känsla obehag del kontakta socialtjänstenatten av egen

misstro möjligheten till informationsamarbete med ochsamt moten
från socialtjänsten eller vill bli säkeroch ochväntaatt man se mer

sak.sin
Från och med den januari il 1998 kommer första stycket 71 § att

ändras till och får något"Var kännedomatt en som om som
kan innebära socialnämnden behöver till underårigsingripaatt en
skydd..." Alltså lydelse i andra stycket. Anmälnings-samma som
skyldigheten enligt andra stycket, handlar anmälningsskyl-som om
dighet för den i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt medsom
bam, föreslås utvidgas till omfatta inom yrkesmäs-ävenatt personer
sigt bedriven enskild verksamhet berör barn och ungdom,som
hälso- och sjukvård eller inom socialtjänstens område. Offentlig och
privat verksamhet likställs i detta hänseende. propositionen anförsI

ändringen syftar till tydligare tidigare markerasätt änatt att ett att
anmälan inte förutsätter det i det enskilda fallet står klartatt atten

barnet misshandlas eller för skadlig behandling iutsättsannars
hemmet. ankommerDet på nämnden verkställa den utredningatt

behövs för barnets behov stöd och hjälp skall kunnaattsom av
bedömas. Enligt fårJO anmälan i något enstakaacceptera attman en
fall kan leda till utredning opåkallat kränker den personligaen som
integriteten.

och hur placeras barnVar har omhändertagits för vårdsom

Artikel handlar bl.a20 skyldigheter barnstatens gentemot ettom
har omhändertagits för vård. Staterna skall säkerställa alternativsom

omvårdnad och det betonas särskilt önskvärdheten kontinuitet iav
barns fostran hänsyn till barnets etniska, religiösa, kulturellaett samt

och språkliga bakgrund.
barnDe bereds vård enligt 2 § bereds uteslutandeLVU, vårdsom

i familjehem. svenskaDen sociallagstiftningen frånutgår att en
placering skall kortast möjlig och syftet få till ståndäratt attvara en

återföring mellan föräldrar och barn. Så vården harsnartsnar upp-
nått sitt syfte skall den upphöra. finnsDet varken i Socialtjänstlagen

3 FoU-rapportema 1992:9, 1994:16 och 1996:14
4 Prop. 1996/972124 104, bet. l996/97:SOUl8S
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ärende skall handläggasnågonting hureller i LVU nämnt ett omom
föräldrar inte möjlig ellerbarn ochåterförening mellan ären

lämplig.
ochtill socialtjänstlagen LVUheller i förarbetenafinns inteDet

problematik hos föräldernbeskriventidsangivelse ellernågon som
Placeringenbetraktasplaceringenskall föranleda pennanent.att som

ställningsocialnämnden,månad isjätteskall tarövervägas somvar
ocksåFöräldrarna harskall fortsätta.vården i familjehemtill om

få hem sitt barn.begäramöjlighet att att
uppdrag utvecklaregeringensSocialstyrelsen fick i april 1993 att

Bakgrundenför barn ochi familjehemförstärka vårdenoch unga.
frånoch bl.a.kartläggningarkritik i fleraden rapporter,somvar

framförts angåendeRiksdagens revisorerochSocialstyrelsen, JO
familjehem.och ivården barnskötakommunernas sätt att av unga

vårdnadsöverflytt-frågangällde ocksåuppdragetdelEn omav
ningar.

resulterat ihar slutförts ochuppdragSocialstyrelsens tre
Invandrarbarnbarn 1995:8,Ovisshetens SoS-rapportrapporter; -

familjehem-och Sammanbrott1995:7familjehem SoS-rapport ii -
sammanfattningföljerNedan1995:9.SoS-rapport av rappor-en

innehåll.ternas
berörsammanställning kunskaper,"Ovisshetens barn" är somav

familjehemoch placeras iomhändertasför de barnsituationen som
Socialstyrelsen syftet medtid.under lång ärrapporten attattanger

tillhörighet,behov trygghet,utgångspunkt från barnsmed av
förutsättning-till derelationer underidentitet och uppväxten,nära se

framhålla ochnuvarande lagstiftningeni den samt attsom gesar
familjehemsvård.långvarigmöjligheter medförtydliga problem och

långtidsplaceradede barnenkonstateras utgörI rapporten att en
familjehemsvård.antalet barn idet totalarelativt delstor av

placerat i år,familjehem har varitbarn i änVartannat varttremer
återförening mellanSannolikheten förfem ellertredje i år enmer.

flyttat fråndrastiskt barnet inteminskaroch föräldrarbarn om
föräldrarnasframföralltde första åren.familjehemmet inom Det är

barn,själva hand sittoch förmågavilja avgörtaatt omom som
fortsattaskall fortsätta. Frågan barnetsfamiljehemsvården om

frågantidpunkt loss frånkopplas inte vid någonboende om
föräldernshelt fristående frånrehabilitering och bedömsförälderns

situation.
dras följande slutsatser:tillgänglig forskningAv
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svensk forskningI har de långtidsplacerade barnens situation inte-
särskilt uppmärksammats. Dock kan del slutsatser dras från denen
svenska forskning finns. Bl.a. har visats svårigheterna medsom
rehabilitering och återförening i familjer där separation mellanen
föräldrar och barn har den avgörande betydelseägt samt ettrum
socialt arbete hög kvalitet har för sådant ärendes utveckling.ettav

barns förmåga tillAtt anpassning och anknytning i familjehem har
med relationen till föräldrarna före separationengöra haratt

konstaterats, liksom små barn har förmåga knyta tillatt att an nya
föräldrar ingen föräldra-bamrelation tidigare har funnitsnäraom

familjehemsföräldramaoch beredda gå in i denna relationär att
förutsättningslöst. Vikten goda, tillåtna och tillåtande relationerav
mellan alla De speciella förutsättningarna för varaktighet ochparter.
bibehållna föräldrakontakter vid släktingplaceringar har uppmärk-

liksom vikten den för barnetsammats, attav som ansvarar noga
sig i barnets situation. longitudiellEn undersökningsätter stor av

barns i familjehem och adoptivfamiljer har visatuppväxt resultat
kan tolkas så, förutsättningarna för lyckat utfallatt ettsom av en

placering de juridiska förhållandena omkring familje-är större om
hemsföräldrarnas föräldramandat har klargjorts.

Utländska forskare har studerat barn i långvarig familje-som-
hemsvård har konstaterat för barn i osäkerhetatt växersom upp om
sin tillhörighet och framtid innebär detta hot deras utveck-ett mot
ling till harmoniska och välfungerande bristfälligaDerasvuxna.
anknytning de lättare från sina familjehemgör stöts och denatt ut
innebär också de löper ökad risk fara illa under placering-att atten

ytterligareEtt problem för dessa barn de, vårdenär näratten.
avslutas och de flyttar från familjehemmet, ibland står ensamma

familj där de verkligen hör hemma. återfå ellerAtt byggautan en
kontakt med ursprungsfamiljen kan innebära svårig-storaupp en

Ändåheter. det ofta dit den vänder sig.är En underuppväxtunge
dessa oklara förhållanden kan barnen livslång känsla attge en av
inte önskade.vara

"Invandrarbarn familjehem" sammanfattasi på följande sätt:

En mycket andel, 40 % barnen i familjehem harnärmarestor av-
invandrarbakgrund. Att deras andel så inget feno-är ärstor nytt

harDen legat så högt under hela l980-talet.men.
Cirka 15 % barnen i familjehem 1992 barnl 800 harav ca- - -
båda föräldrarna födda utomlands.
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omhändertas förfinskt barnstatistiska "risken" förDen attett-
fyrainstitution,i familjehem ellersamhällsvård och placeras är

svenska föräldrar.för barn med tvåsågånger ettstor som
finska familje-överlag placerade imed finska föräldrarBarn är-

Övrigahos släktingar.flyktingbarn placeradehem. Ensamma är
eller isläktingarantingen placerade hosinvandrarbam ettär

placerade i familjerEndast demfamiljehem. 5 %svenskt ärav
med det.bakgrund inte släktbarnets etniskahar ärmensom
hur viktdet ibland svårt bedömaVid val familjehem är storattav-

förhållande tilloch kulturkunskaper ibör läggas vid språk-som
tyngdpunktenfamiljehemsenheter läggeraspekter. Olikaandra

erfarenhetsutbytesystematiskt professionelltolika.något Ett mer
olika strategier saknas.mellan enheter medoch diskussioner

familjehemsenhetema har någonde studeradeIngen syste-av-
etniska bak-dokumentation de placerade barnensmatisk om

sammanställningar vilkengrund. heller ingaDe gör typ avav
till derasinvandrarbamen placerade i i relationfamiljehem är

systematiska uppföljningar barnen ibakgrund. saknasDet av
familjehemsvård.

åtgärder kan bidraSocialstyrelsen lyfter fram antal viktigaett som
kvalitet.till utveckla arbetet och höja vårdensatt

nationell statistik invandrarbarns andel inomLöpande om
familjehemsvården.

varför barn från vissa invandrargrupper löperForskning kring
invandrarbakgrunden kanrisk omhändertas och vadstörre att

från föräldrar och placeras ibetyda barnet sinanär separeras
familjehem.

barn iDokumentation och uppföljning i kommunernaute av
beaktande invandraraspekten.familjehem med av

Ökat lösningar viderfarenhetsutbyte kring svårigheter och4.
placering invandrarbam i familjehem.av

familjehem medoch utveckla olika metoder stödjaPröva att
invandra-invandrarbam, i synnerhet de familjehem själva ärsom

re.
omhändertagande bamLyft fram invandrarproblematiken vid7. av

samhällsvård grundutbildning och fortbildning social-för i av
sekreterama.
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"Sammanbrott familjehem innehåller dels" kunskapssamman-i en
ställning tillgänglig forskning, företrädesvis brittisk, delsav en
aktstudie placeringar i189 Sverige. visar detRapporten ärattav
vanligt med sammanbrott inom den svenska familjehemsvården.

placeringarna i aktstudien för44 % hade varit föremålav samman-
brott. placeringar skiljer sig inte från detKorta längre gällernär
nivån sammanbrott.

projektet också skrifterInom avgivits två Utbildningsfrågor-
och utvecklingsprojekt familjehemsvården och Familje-inom
hemsvård utveckling sammanställning uppföljningar påi en av-
länsnivå.

Tanken och syftet med samtliga och skrifter deärrapporter att
skall kunna fungera i utvecklingssyfte och i utbildning för för-att
bättra situationen för familjehemsplacerade bam.

Det pågår flera håll i landet metodutvecklingsarbete för att
föräldrarna Bl.a.delaktiga i placeringen barnet. pågårgöra mer av

i kommunförbundets regi, med stöd från Socialdepartementet och
Socialstyrelsen försök i tio kommuner med s.k. familjerådslag.ett
Modellen, har hämtats från familjenNya Zeeland, går ut attsom
själv kommer fram till bra och hållbara beslut hur dess barn skallom
fostras och Föräldrar, barn, släktingar eventuelltoch ocksåväxa upp.

och andra i familjens nätverk träffas, diskuterar ochvänner, grannar
handlingsplan. Familjerådslaget förbereds och genomförsgör en av

samordnare skall fristående från socialtjänsten ochen som vara
oberoende familjen. Socialtjänsten skall godkänna familjens planav
och därefter stödja och hjälpa familjen genomföra planen.att
Socialtjänsten har också uppföljningsansvar.ett

Projektet pågår till september och skall utvärderas1997 sedan av
Socialstyrelsen. skallEn lämnas under 1998.rapport

det nyligenI avslutade lagstiftningsarbetet avseende ändringar i
socialtjänstlagen, har frågan familjehemsplaceringar be-även om
handlats. propositionen anförsI följande. krav lagen ställerDe som
i fråga samhörighet och kontakt med hemmiljön handlar inteom
bara geografisk närhet. Språkliga och kulturella skillnader iom

och bakgrund kan skapa väl så mellanavstånd männi-synsätt stora
skor. sådana skillnaderAtt beaktas och väljer hematt ettman som
kan samarbeta med barnets biologiska föräldrar är störstaav
betydelse vid alla placeringar och i synnerhet vid placeringar av
invandrarbam. Det innebär socialtjänsten måste lyhörd föratt vara
föräldrarnas önskemål för den skull avkall denutan attegna ge
professionella bedömningen vad lämpligt hem för detär ettav som
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fått kritik frånVidare fastslås socialtjänsten harenskilda barnet. att
tillräckligt lyhörd för möjligheternaolika håll för inte attatt vara

Ändå internationell ochbådebarn hos släktingar. visarplacera
föredraforskning sådana placeringar kansvensk attatt om manvara

skildringarlivsperspektiv. finns mångaplaceringen Detett avser ur
"främmande"placerade iunder flera år har varithur barn, ettsom

familjehemmet och deövergivna bådefamiljehem, känner sig av
propositionensig vuxenlivet.föräldrarna det lbiologiska när närmar

skriva i lagenregeringen inte bereddförklarade sig emellertid att
i nätverket skalleller andra placeringarsläktingplaceringaratt

riksdagsbehandlingen uttalade social-första hand. Underiprövas
varje enskilt fallsocialtjänsten idet angelägetutskottet är attatt

naturliga nätverket"barnet i "det Detmöjligheten placeraprövar att
tillförsäkrarsådan placeringfinns dock inga garantier för att en

skulleansåg emellertid 22 § SoLbarnet god vård. Utskottet att
den lydelsen vidmed bestämmelsekompletteras attaven ny

kani första hand barnetplacering barn bör övervägas tasomav
närstående. Enligt skall dockanhörig eller l §någonemot annanav

beaktas.bästa alltidbarnets

Vårdnadsöverjlytln ingar

överflyttning vårdnad ifinns bestämmelserföräldrabalkenl om av
utövandetkap förälder vidvissa fall. Enligt 6 7 § FB "Omsägs en

för-skyldig till missbruk ellervårdnaden barn siggörettav om
brister i barnetsummelse eller i övrigt sättett somomsorgen om

för utveckling, skallmedför bestående fara barnets hälsa eller rätten
till bestämmelsenbesluta ändring i vårdnaden". förarbetenaIom

bestämmelse tordeanförs vårdnadsöverflyttning enligt dennaatt en
stödaktuell bara barn har tagits hand med LVU.bli när ett avom

långvarigatills ståndåterförening inte kan kommaFörst när trotsen
från sida kan det blioch omfattande åtgärder socialnämndens

vårdnadennödvändigt begära överflyttning propatt en av
Bestämmelsen sikte det fall1981/82:168 68. i 6 kap 8 § FB tars.

familjehem.barn under längre tid har vårdats i "Harett ett etten
stadigvarande vårdats och fostrats i enskilt hembarn änett annat

och barnet det rådandeföräldrahemmet det uppenbart bäst förär att
fallet får bestå och vårdnaden flyttas till den eller demöveratt som
har tagit barnet eller dem, skall dennenågon rättenemot utseav

5 1996/971124 bet 84fProp. 113 l996/97:SoUl8s. s
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eller dessa förordnadesåsom särskilt vårdnadshavareatt utöva
vårdnaden barnet." förarbetenaAv till denna bestämmelseom
framgår det torde krävas barnet har bott i familjehemmetatt att
under flera innan detår kan bli aktuellt huvudöveratt taget

flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Föröverväga att
domstolen blir det nödvändigt utreda vilken anknytning barnetatt
har till detta hem och hur kontakterna mellan barnet och föräldrarna

föräldrarnahar förlöpt. inte visat barnetHar något intresse under den
tid det har vistats familjehemmeti eller har kontakterna varit
sporadiska eller skett under uppslitande former kan flyttningen

vårdnaden bli aktuell. avseende alltid fästasStort måste vidav
barnets inställning. krävs barnet har fåttDet så starkattegen en
bindning till familjehemmet det uppfattar det sitt Prop.att eget.som
1981/82:168 70s

Bestämmelserna överflyttning vårdnad har berörts iävenom av
propositionen till där föredragandeLVU, statsråd anförde.

till kontinuitet och stabilitetBarns bör övergri-rätt ettvara
pande förmål alla hjälpinsatser. innebär bl.a.Det att man
måste undvika omplacera barn omhändertagits föratt som
samhällsvård. ställer utredningarDet krav destora som

både barnet självt och familjehem-det tilltänktagörs, av av
minst i de fallInte finner vården utanför detmet. attman egna

hemmet kommer bli långvarig, bör barnets till stabilrättatt en
uppväxtmiljö beaktas. kan enligt min mening inteDet
förnekas det finns fall där det barnetuppenbart inteäratt att
inom överskådlig tid kommer kunna återförenas med sinaatt
föräldrar. möjliggöra fortsatt tillfredsställandeFör att en
anknytning mellan barnet och familjehemsföräldrarna i dessa
fall jag, i vissa lägen bör användaövervägaatt attanser man
sig de möjligheter föräldrabalken flytta överattav som ger
vårdnaden till familjehemsföräldrarna.

propositionen försl ytterligare i frågan och konstaterasresonemang
möjligheten få vårdnaden överflyttad hittills utnyttjatshade iatt att

liten utsträckning. Föredragande statsråd ansåg därför möjlighe-att
i fortsättningen borde utnyttjas i högre utsträckning. Någotterna

förslag till lagändring lades dock inte, föredragande nöjde sigutan
med uttrycka det angeläget den fortsatta utvecklingen iäratt att att
fråga överflyttning vårdnaden till familjehemsföräldrar följs.om av

Särskilt viktigt det vilka faktorer detär utröna äratt styrsom
dels socialnämnderna det gäller frågannär att ta upp om
vårdnadsöverflyttning, dels familjehemsföräldrarnas inställ-
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frånvårdnadshavare. utgår social-till bli Jagning attatt
verksamhet uppmärksammar dessalöpandestyrelsen i sin

frågor.

barn gjordes enkät angåendefor OvisshetensInom enramen
vårdnadenUnder 1990-1993 flyttadesvårdnadsöverflyttningar. åren

fall. ökning frånfamiljehemsföräldrama i 160till Detta äröver enca
kan denna ökning beroEnligt Socialstyrelsentidigare år. störreen

uttalande-sannolikt beroendesocialnämndemamedvetenhet hos
Socialstyrel-regeringens uppdrag tilli LVU-propositionen ochna

socialnämnderuppmärksamhet. mångahar frågan Attvilket gettsen,
vårdnadsöverflyttningarfortfarande från föra talanavstår att om
osäkerhet inför de reglerSocialstyrelsen, sannolikt påberor, enligt

ersättning ochbl.a. avseende fortsattoch bestämmelser gäller,som
tillsyn familjehemmet.av

projekt FokusSocialstyrelsens Barn i

från regeringenockså haft uppdragSocialstyrelsen har attett
utvecklaför höja kompetensen ochutarbeta åtgärdsprogramett att

fokus-barn ibarnperspektiv i arbetet med Barnutsattaett -
sikte öka"Satsningen börprojektet. uppdragetI sägs: attta

medsocialarbetare och andra arbetarmedvetenheten hos utsattasom
till barnsskydligheten i första handbarn och tydliggöra attatt agera

Utvecklingsarbeteti främstaskydd och barns bästasätta rummet.
förmågandet stimulerar till utvecklingskall utformas så attatt en av

och barns behov."förstå, beskriva möta utsattase,
1995.lämnades till regeringen i oktober RapportenEn rapport

olika projekt harinnehåller dels sammanställning genom-av somen
förslag åtgärder från regeringens sida.förts, dels på

bedömts behovhänder med socialnämndenVad barn ivarasom av
bedömningdär domstolenvård, gjortmen en annanav

avsnittSocialstyrelsen for den tidigare i dettahar inom ramen
gjort mindreredovisade studien Barnet i rättsprocessen en upp-

därföljning vad hände sedan. de fall har tittat påAv manav som
avslogs grund samtycke mål hadevård med stöd på 13LVUav av

6 1989/90:28 53Prop. s.
7 Socialstyrelsens 1996:19rapport
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vården genomförts i enlighet med vad överenskommits i tiosom
fall. de mål där vård inteAv 29 medgavs i domstolen, hade i elva
fall familjenkontakten avbrutits mellan och socialtjänsten. deAv 18
fall socialnämnden kände till hade det inträffat förbättring fören

fall. fem fallbarnet i endast fortsatte missförhållandenaI och iett
sju fall hade utredning inletts. intervjuer socialnämndensAv medny
handläggare framkom osäkerhet nämndens ochrättstoren om

följa förhållanden slagitskyldighet barnens domstol fastnäratt upp
skäl för vård enligt inte föreligger. Flera handläggareLVUatt anser

sig inte ha aktiv uppföljningskontakt eller ingriparätt att ta atten
den plan avhandlats i den muntliga förhandlingen intenytt om som

följts.
Iden nyligen riksdagen behandlade propositionen med förslagav
ändringar i socialtjänstlagen, anför regeringen följande:till

inte vidareangeläget socialnämnden släpperDet är att utan
kontakten med familjer med små barn där föräldrarna
avvisat socialtjänstens erbjudanden frivilliga insatser ochom
där förhållandena allvarliga inte sådana kanLVUär attmen
tillämpas. kunna vända familjemas inställningFör att att ta

hjälp krävs både varierat utbud insatser och högemot ett av
förkompetens hos berörda socialarbetare. talar kompe-Det

område".och metodutveckling inom dettatens-

Utbildningsåtgärder

Artikel 19 den enda materiella artikeln i Barnkonventionenär som
uttryckligen skyldighet vidta åtgärder ipoängterar ävenstatens att
utbildningssylte för skydda barnet. vad kan utläsas deAvatt som av
diskussioner fördes under utarbetandet konventionen, dis-som av
kuterades inte vilken utbildningsåtgärdernärmare typ av som avses.

de riktlinjer general guidelines utarbetats FN:kommit-I som av- -
för ländernastén rapportering, kan utläsas kommittén framföralltatt

betonar vilka åtgärder i utbildningssyfte har vidtagits för attsom
främja barn uppfostras för våld. Eftersom dennautsättasatt utan att
artikel har utpräglad skyddskaraktär,så bör dock fiera olikaen
utbildningsinsatser tolkas in under konventionstexten. Det kan röra
sig föräldrautbildning, utbildning socialarbetare, lärare ochom av

3 Prop. 1996/97: 124
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bamomsorgspersonal, domare och intepersonal inom skolan,annan
barnen själva.minst

Våra övervägandenl4.2.3

genomgång den svenska lagstiftningen det gällerVid vår när attav
vanvård och sexuellt utnyttjandeskydda barn våld, övergrepp,mot

kan konstatera socialtjänstlagen och liksomi familjen, vi LVU,att
Barnkonventionen, utgår från det först och främst förebyggan-äratt

i skall för skyddaoch stödjande insatser hemmende göras attsom
uppräkning finns i väl medbarn. LVUDen stämmer överenssom

finns artikel och de uttalandenuppräkning i 19,den görssom som
förarbetena till lagen väl i överensstämmelse med intentionernai är

artikel i Barnkonventionen.i denna
rättspraxis vi har gjort det gällergenomgångDen närav som

enligt till efter-beredande vård emellertid anledningLVUav ger
utformningentanke. bl.a. det lagen uppbyggd ochGenom sätt är

för ingripande tyngdpunkten i målen kommadess rekvisitav synes
ligga utredning föräldrarnas tillkortakommanden änatt avmer en

analys vad bäst för barnet. Barnkonventionenspå ärsomen av
utgångspunkt i dessa sammanhang, dvs. det enskilda barnets bästa

för åsikter och framgåroch respekten dess rättigheter särskilt
tydligt.

Enligt vår mening det angeläget för stärkaLVUär överatt attse
bamperspektivet. det lagstiftningsärendet avseende social-I senaste

har införts portalparagraftjänstlagen bestämmelse i lagensen om
bästa i den lagen. Behovet motsvarande bestämmelsebarnets av en
diskuterades med den skalli inte. Intentionema LVULVU är att

framgått viskyddslag för barn och tvek-ärvara unga, men somen
till lagen alltid fungerar det skydd den borde vara.samma om som

därför förstärkas med tydligareVi LVU måsteäven ettattanser
skyddslagbamperspektiv, så det tydligare framgår lagen äratt att en

där barnets bästa det primära. Något oroväckande iär samman-
dock uttalanden i anledninghanget de gjordes i propositionenär som

införandet tidigare nämnda bestämmelse i socialtjänstlagen.av av
Regeringen där "bamets bästa inte alltid avgörande föruttalar äratt
vilket beslut skall fattas, alltidskall beaktas, utredas ochsom men
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redovisas".9 Vi vid socialtjänstens insatser det gällernärattmenar
och skall barnets bästa alltid avgörande.barn unga, vara

familjehemsplaceringar barnets stärkas.fråga måsteI rättom
till kontinuitet i olika avseenden mycket viktig,Barnets rätt är
det handlar korta eller långa placeringar. Detoavsett om om

i familjehemsvårdenutvecklingsarbete för stärka barnet haratt som
Socialstyrelsen, bör intensifieras ochpåbörjats av ges resurser.

barn införandet "svenskOvisshetens diskuterasI rapporten av en
sådan modellmodell" för varaktighet i familjehemsvården. En

skulle kunna möjligheten flytta vårdnaden för barn i deattrymma
förfall det möjligt och lämpligt, tydliga planer varktigär göraatt

familjehemsvård och eventuellt fatta beslut långvarigäven att om
vård enligt sistnämnda alternativet skulle innebäraLVU. Det att

få innehåll, vilket kräver vidaredelvis skulleLVU ett annat
utredning. bedömning utifrån barnets behov underEn resten av

efterskulle i samband med vårdenuppväxten övervägs görasatt
några års placering, kortare tid för de minsta. varaktigOm en
återförening ursprungsfamiljen möjligmed inte längre ellerär
lämplig, skall i samråd med föräldrarna beslut fattas långvarigom
placering. skall arbetet för återförening fortsättaAnnars som
tidigare. Vi denna skissade modell intressant vidareäratt attanser
utveckla.

har föreslagit, fråganDen LVU böröversyn ävenav som avse
utforma modell för varaktighet i de fall familjehemsplace-attom en

ringar blir långvariga.
Eftersom vi har konstaterat har lagstiftningatt etten som

tillgodosebra skall de krav utifrån Barnkonventionen kansätt man
ställa, det viktigt den också fungerar det skydd denär äratt som
tänkt de brister förekommer i tillämpningenMångaatt vara. av som
beror förmodligen bristande kunskap kompetens hospå och de

fallyrkesgrupper och har hantera i många mycketattpersoner som
svåra frågor och avvägningar. refererade undersökningarOvan av
Socialstyrelsen pekar behovet kompetensutveckling ochav
medvetandegörande. gäller barnper-Det plantera synsätt, ettatt ett
spektiv hos alla har med bam.göraattvuxna som

allvarligt problem bl.a. Socialstyrelsen har pekat iEtt som
iBarnet den bristande kommunikationenrättsprocessen, ärrapporten

mellan socialarbetare och domare och andra jurister. berorDetta
bl.a. på talar olika språk, olika professionerhar ochatt man man

l Prop. 1996/972124 99f, bet 1996/97:SoUl8 70s. s.
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olika perspektiv. harDomarna i allmänhet ingen social utbildning
och socialarbetarna ingen utbildning i processföring. Förvaltnings-

komplikation i sig, med inslag såväl skriftlig-utgörprocessen en av
het muntlighet. Socialsekreterama litar många gånger på sittsom
skriftliga material, medan advokaterna företräder föräldrarna ärsom

i domstol och kan "spela socialsekreteraren.ut" Detattvana agera
problem socialsekreterarna själva driverär Delsnärett processen.

har de inte utbildning i framträda inför domstol, dels hamnar deatt
i den svåra rollen både "åklagare" och behandlare. Eftersomatt var
det socialnämnden skall verka för barnets finns riskenär rätt,som

föräldrarnas får tyngd i ställer i sinDettarätt störreatt turprocessen.
höga krav domstolens kompetens och förmåga hanteraextra att

målet barnperspektiv.ettur
pågår hel delDet utbildningsinsatser inom olika myndighetersen

ansvarsområden. det gäller domareNär har Domstolsverket genom-
fört viss utbildning i form seminarier bl.a. det gäller sexuellanärav

barn, vårdnadsmål i anslutningövergrepp till Socialsty-mot samt
relsens i"Barnet rättsprocessen". Det viktigt intensi-rapport är att
fiera arbetet med kompetensutveckling alla personalkategorierav

har hantera ärenden med barn far illa. En viktigattsom som grupp
inte får glömmas bort i sammanhanget, nämndemännenärsom -

såväl i de allmänna domstolarna i de allmänna förvaltnings-som
domstolarna.

svenska agaförbudetDet vackert uttryck för andan iär ett
Barnkonventionen respektera barnet. Det också något vi ochatt är-
våra barn kan stolta Det dock viktigt ambitionenöver. är attvara

Äveninte enbart begränsas till vackra ord. attityderna, såomom
påvisats SCB-undersökningen, åren har förändrats iav genom
positiv riktning finnsså det tecken anledning till Motsom ger oro.
bakgrund antalet fall barnmisshandel tenderar öka detatt ärattav av

synnerlig vikt socialtjänsten och andra myndigheterattav som
arbetar med barn de krävs. gällerDet såvälges resurser som
ekonomiskt, kompetensmässigt möjligheter tillattsom ge samver-
kan mellan olika myndigheter barnhälsovård, barnomsorg, skola-
och socialtjänst. Vi föreslår därför Socialstyrelsen får i uppdragatt

följa utvecklingen det gäller barnmisshandel ochatt noggrant när att
lämna förslag till erforderliga åtgärder.

Att anmälningsskyldigheten mellan olika myndigheter barnnär
far illa inte alltid fungerar, mycket allvarligt problem.ettser som
Det får inte förekomma barn hamnar mellan stolarna ochatt att
ingen något. Det enskilda barnetsgör skyddas så viktigt,rätt att är
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Samverkansmodeller mellanhänsyn måste vika.alla andraatt ge
överallt iutvecklas allaoch huvudmän måsteolika myndigheter

fall sekretessen läggerkommundelar i landet. deoch Ikommuner
samverkan,modeller förhitta sådanadet viktigthinder, är att som

den handlingsplan förbestämmelserna.strid med de Ikommer iinte
Föreslår samtligaBarnkonventionen,genomförande attsomav
samverkansmodellerbör sådanaskalllandets kommuner upprätta,

ingå.
reell betydelse, detskall haanmälningsplikten ärFör att en

riktar sig också hardenyrkesgrupperviktigt de motatt ensom
avgjorthar i nyligenRegeringsrättenanmäla.tydlig skyldighet ettatt

anmälanunderlåtenhetläkareshaft bedömamål göraattatt om en
disciplinpåföljd enligtskall leda tillsocialtjänstlagenenligt §71

och sjukvår-hälso-disciplinpåföljdlagen 1994:954 m.m.om
klarlagtkonstaterade detRegeringsrättenområde.dens attatt envar

full-läkaren i fråga intepåkallad ochanmälansådan genastattvar
denna under-uppkom dåanmälningsskyldighet. Frågagjort sin om

fann vidRegeringsrättendisciplinpåföljd.medföralåtenhet skulle
sjuk-hälso- ochvid sidansådant liggerprövningenden omsom

inkluderade anmäl-kompetensområde,speciellavårdspersonalens
utanför lagenssocialtjänstlagen, fallerenligtningsskyldighet 71 §

följadisciplinpåföljd kunnathadetillämpningsområde. Däremot
Äventillsynslagen. det intetidigare gällandeenligt den ärom

anmälnings-för förbättraförsta hand medletsanktioner i är attsom
betydelsentydlig signaldet ändåbenägenheten, attär avomen

vetskapellersocialnämnden misstanketillanmälan attnärgörs om
därför initieraRegeringen börfar illa föreligger. översynbarnett en

falla inomskallgäller vadtillämpliga lagrum detnär ansessomav
disciplinpåföljd.sanktioneratområdedet är avsom

mellan ochkollision LVUfrågan hurbehandladeVi enom
konstateradedelbetänkande ochiskall hanteras vårtutlänningslagen

automatiskt skallinteomhändertagande enligt LVUdå ettatt
individuell prövningverkställighetshinderinnebära utan attett en

hörassocialnämnden skallkonstaterade vidareVimåste göras. att
bör tillmätassocialnämndens yttrandeochvid denna prövning att

för och kompetenssocialnämnden harvikt, eftersom attstor ansvar
skallfrågan hur dettadet gällerbedöma barns vårdbehov. När

behandlingtill denna vidregleras avsåg vi återkommaatt en senare
fallockså i deVi poängteradesocialtjänstlagen och LVU. att,av

2° i mål 5669-1995Regeringsrättens dom den 6 1997mars nr
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vården enligt LVU bedömdes bli långvarig och barnet och dess
föräldrar saknade uppehållstillstånd, måste socialnämndens arbete
inriktas familjenpå skall återvända till hemlandet så skeatt snart
kan. Vår avsikt analysera frågan i vidare perspektiv ochatt ettvar

vi hade möjlighet undersöka hurnär vanligt detnärmare medatt är
lagkollisioner detta slag.av

har inte låtitDet sig få fram några exakta uppgiftergöras att om
förekomsten denna Iagkollision. Enligt muntlig uppgifttypav av
från Utlänningsnämnden, har nämnden haft hantera dennaatt
speciella frågeställning i endast fåtal avgöranden.ett

Utlänningslagen har i viktiga delar nyligen ändrats det gällernär
frågor bam. bestämmelseEn med innebörden det vid alla fallattom

barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnetsrör hälsaettsom
och utveckling barnets bästa i övrigt kräver har införts.samt

harDessutom det tillförts bestämmelse tidsbegränsatatt etten om
uppehållstillstånd får barn och dess vårdnadshavareettges om
barnet behöver vård med stöd BådaLVU. dessa bestämmel-av nya

ägnade stärka barnets ställning i utlänningsärenden.är att Iser
propositionen regeringen det fördevi i vårtog upp resonemang som
delrapport. Utskottet tillade i sitt betänkande det förutsätteratt att
de myndigheter tillämpar utlänningslagen och vederbörandesom
socialnämnd skall kunna samarbeta i frågorna det sätt som gagnar

bäst.barnet
uttalandenDe har gjorts i lagstiftningsärendet mycketärsom

starka och bör tillgodose det skyddsbehov barnet har. skallDetsom
också i Barrantes-fallet, det barnets behov vårdnoteras att var av
och stöd från socialtjänsten och principen barnets bästa blevom som
utslagsgivande för och barn beviljades uppehålls-att permanentmor
tillstånd.

Innan någon rättspraxis har utvecklats området det svårtär att
dessa bestämmelse inte barnet tillräckligtsäga skydd.att ger

Vi dock det vikt regeringen följeräratt stor att noggrantanser av
utvecklingen. För avvisning skall få verkställas social-att moten
nämndens rekommendation, måste det enligt vår mening, föreligga
mycket starka skäl. anförtsSom det emellertid svårtär attovan, nu
bedöma de lagstiftningsåtgärder har vidtagits ellerom som om
utlänningslagen behöver förstärkas ytterligare i detta avseende.

2 Prop. 1996/97:25 268s.
n Bet. l996/97:SfU5 105s.
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barnarbeteFörbud14.3 mot

Artikel 32

ekono-till skyddbarnetserkänner rätt motKonventionsstaterna
skadligtkanarbeteutförautnyttjande ochmiskt attmot varasom

hälsa ellerbarnetsutbildning ellerhindra barnetseller äventyra
utveckling.socialamoraliska ellerandliga,psykiska,jjisiska,

administrativalagstiftnings-,skall vidtaKonventionsstatema
upplysningssyfte föråtgärderåtgärder i attsocialaoch samt

ochändamåldettaartikel. Förgenomförandet dennasäkerställa av
internationellaandrabestämmelsertillämpliga ibeaktandemed av

särskiltskall konventionsstaternainstrument
minder-minimiåldrarminimiålder ellerfastställaa somen

till arbete;tillträdeförskall ha uppnåttåriga
arbetsvillkor;arbetstid ochlämplig regleringföreskrivab aven

syftepåföljderandrastraff eller ilämpligaföreskriva attc
artikel.dennagenomförandeefektivtsäkerställa ett av

innebördArtikelns14.3.1

till utbild-artiklarna 28i belysningskall rättartikelDenna avses
utveckling.tillochtill fritid 6till hälsa, 31 rättning, 24 rätträtt

i artikelprincipen 3naturligtvisocksåtill artikelnBakgrunden är om
för barnetstärka dessamed artikelnSyftetbästa.barnets är att

sådant arbeteutnyttjande ochEkonomiskträttigheter.grundläggande
fritid ochhälsa,utbildning,tillhinder rättenutgör motettsom

tillåtet.inteutveckling är
ekonomiskthindraallt föråläggerArtikeln göra attstaterna att

forskadligt barnetkanbarnarbetesådantutnyttjande och varasom
administra-lagstiftnings-,skall vidtaavseenden. Staternai olika

artikel 4stadgandet iskillnad frånåtgärder. Tillsocialativa och om
dennaåtgärder stadgarlagstiftnings-alla lämpligavidta etc.att

skrivningstarkareåtgärder,skyldighet vidtaabsolutartikel att enen
således.

iartikel 1966 århämtad från 10artikelInnebörden 32 ärav
och kulturellasocialaekonomiska,konventioninternationella om

iutnyttjasskall skyddasoch ungdomrättigheter; "Bam mot att
straffbartskallsocialt avseende. Detekonomiskt och attvara

eller hälsa,deras moralanvända dem i arbete, sätteräventyrarsom
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deras i fara eller kan hindra deras normala utveckling. Staternaliv
fastställa åldersgränser, under vilka anställning barnskall deäven av

förbjudet och straffbart i lag".i avlönat arbete skall vara
Barnkonventionen förbjuder inte barnarbete generellt, enbartutan

skadligt för barnets utveckling och hälsa.sådant barnarbete ärsom
och inte arbeta. ArtikelnUtgångspunkten barn skall i skolaär att

särskild minimiålder, hänvisar iföreskriver heller inte någon utan
andra intematio-den delen till andra internationella instrument. De

artikeln åsyftar framförallt ILO-konventio-nella instrument ärsom
anställning.tillträde tillrörande minimiålder för FN-138nen nr

i diskussioner och i sitt arbete kring artikelkommittén har sina 32
denna ILO-konvention referens.särskilt kommit användaatt som

föreskriver varierande minimiålder beroendeILO-konventionen
beroende karaktärenanställning eller arbete ochpå arten avav

generell minimiålder för tillträde tillarbetet. artikel 2 stadgasI en
för fullgörandeinte skall lägre åldernanställning än avsom vara

och i fall inte lägre år år undan-obligatorisk skola, 15 14änvart
ekonomiskaÖvergångsvis för länder och utbildnings-ochtags- vars

otillfredsställande utvecklad. artikel stadgasmässiga standard 3Iär
för arbete grund sin eller deminimiålder 18 år på arten om som av

utförs medför risk för ungdomars hälsa,omständigheter varunder det
säkerhet eller vandel. finns bestämmelse artikelDärutöver 7en - -

handlar lätt arbete. finns minimiålder ellerDär 13 årsom om en om
med hänvisning till års undantaget i artikel Vad12 år 14 2. som

arbete definieras dels arbetemed lätt inte är ägnatavses som som
skadligt inverka barns hälsa eller utveckling, dels arbeteatt som

menligt barns skolgång och deltagandeinte inverka påär ägnat att
yrkesutbildning, derasi för yrkesorientering eller ellerprogram

sig den erhållna undervisningen. kanförmåga tillgodogöra Manatt
internationella reglerna uttryck försåledes konstatera deatt ger

med barnetsbarn arbete successivt ihopprincipen och växeratt
ålder utveckling.stigande och

EG-direktiv angående skydd för minderårigafinns ocksåDet ett
ålägger medlemsstaterna vidta de åtgärderi arbetslivet, att somsom

nödvändiga för förbjuda barnarbete. Direktivet bygger ILO-är att
minimiålder för tillträde till arbete,konventionen ärom men en

till skydd för barn och ungdomar i arbetslivet. Direktivetutvidgning

sö23 1990:10
I Direkt 94/33/EG den 22 juni 1994av
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innehåller detaljerade föreskrifter arbetarskydd, arbetstid, vilo-om
perioder, raster etc.

förhållandenSvenska14.3

förSverige har ratificerat ILO-konventionen minimålder arbete.om
Vid de svenska bestämmelserna föregickgenomgången av som
ratificeringen Barnkonventionen gjordes den bedömningen attav

del.artikel inte vållade några problem för svensk32
Arbetsmiljölagen 1977:1160 innehåller i kap. bestämmelser5
minderåriga. Med minderårig den under 18 år. Enärom avses som

minderårig får inte arbetstagare eller anlitas tillsättannat attsom
före fylltutföra arbete det kalenderår under vilket han eller hon har

och inte heller innan han eller hon har fullgjort skolplikten.årsexton
minderårig har fyllt får dock till utföraEn år anlitastretton attsom

arbete slag inverkalättare inte sådant det kan skadligtär attsom av
hans eller hennes hälsa, utveckling eller skolgång. Undantag får

för mycket lätt arbete för den inte har fyllt år,även göras trettonsom
såsom trädgårdarbete och mycket lätt arbete inom jordbruk som
drivs medlem den familjen, försäljningnågonav av egna av
majblommor, jultidningar och liknande artistframträdande.samt
Beträffande minderåriga gäller vidare han eller hon inte fåratt
anlitas sådanttill arbete medför risk för olycksfall eller försom
överansträngning eller skadlig inverkan på hans eller hennesannan
hälsa och utveckling. Arbetarskyddsstyrelsen har efter regeringens
bemyndigande utfärdat föreskrifter för minderåriga AFS 1996:1,
vilka innehåller bestämmelserna i det tidigare EG-direkti-nämnda

arbetsmiljölagen finns bestämmelser straff för denI ävenvet. om
bryter reglerna minderåriga.motsom om

Bestämmelser barns ingå avtal anställning finns irätt attom om
föräldrabalken. ingår självt sådana avtal, vårdnadshava-Barnet men

samtycke krävs. får själv avtalet och,Barnet säga omrens upp
barnet har fyllt år, samtycke avtala arbete16 utan nytt om av
liknande Vidare stadgas barnet eller vårdnadshavaren får sägaart. att

avtal medarbete omedelbar verkan det behövs medettupp om om
hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. vårdnads-Om
havaren har avtal får intedetta skäl, barnet självettsagt upp av
träffa avtal vårdnadshavarens samtycke.nytt utan

25 l989/90:l07 bet 1989/90:SOU28Prop. 75,s.
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och omfattning barn iKunskapen i vilken utsträckningom
efter skolanbristfällig. gäller såväl arbeteSverige arbetar Detär -

sommararbete. Med anledning häraveftermiddagar och helger, som
ochNordiska Ministerrådet igång projekthar "Barnssatt ett ungas

Syftet med projektet kartlägga i vilkenarbete i Norden". är att
och hur länge.utsträckning 13-17-åringar arbetar, med vad, när

från Island och för Sveriges del Arbetar-Projektet samordnas är
myndighet. Arbetet upplagt såskyddsstyrelsen samordnande är

under höstendet kommer enkät bland ungdomargörassätt attatt en
planeras under andra halvåretoch1997 rapport att presenterasen

1998.
genomför projekt kallat "Facket iLO-facken varje ettsommar

sommarland" i syfte upplysa ungdomar deras rättigheter ochatt om
uppgift från ansvarighjälpa och stödja ungdomar. Enligtatt om-

budsman LO de vanligaste problemen ungdomar inte fårär att
berättigade följsden lön de till, reglerna arbetstider inteär att om

och arbetsmiljön inte alltid den bästa. absoluta majoritetenDenäratt
arbetsgivare sig bra. fallsköter de problemI stötermanav

det oftast okunnighet brukarhandlar och kunna kommaom ren man
till med situationen samtal med arbetsgivarna. Projekteträtta genom

bedrivskan i Under april-maj försöker kommasägas tre steg. man
förin i gymnasieskolorna upplysa ungdomar de regleratt om som

gäller och vilka krav de kan ställa sina arbetsgivare. Under juni-
juli bedrivs uppsökande verksamhet de där det finns mångaorter
sommararbetande ungdomar. frågar hur ungdomarna har det,Man
hur det igår arbetet och delar informationsmaterial. finnsVidareut

hela020-nummer dit ungdomar,öppetett ävensommaren, men
arbetsgivare, kan ringa och få råd, också anmäla missförhållan-men
den. samlad bedömning från lagstiftningen räcker till,En LO är att

informationen dålig, framförallt berördatill denäratt mestmen
branschen. vidare problem få iDet visst kommaär ett att
skolorna.

Arbetarskyddsstyrelsen genomförde tillsammans med Yrkes-
inspektionen under "Europeiska arbetsmiljöveckan" in-1996 en
formationskampanj riktad ungdomar i sista årskursen imot gymna-

samband därmedsiet. gjordes också enkäter tillI 20 000nästan
Frågornaelever. gällde attityder till olika företeelser i arbetslivet,

också haft arbete utanför skolan under året,ommen man om man
skadat sig i arbetet och i fall varitså tvungen att stannaom man

frånhemma arbete skola.och Enkäten intet vetenskapligär sätt
utformningi sin och flertalet eleverna tillfrågades överav som var
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18 år. Resultatet utfrågningen kan således inte användaav som
grund för antagande det förhåller sig visst det gälleratt sätt närett
arbete och skador bland ungdomar. Däremot enkäten intressant,är
eftersom den visar andel, 80 % gymnasieelevema iatt storen av
sista årskursen arbetar utanför skolan och så många har17 %att som
skadat sig arbetet, och kan indikator hur vanligt det ärav vara en

ungdomar arbeter parallellt med skolan.att

Våra14.3 överväganden

Vi kan således konstatera den svenska lagstiftningen välstämmeratt
med våra åtaganden enligt Barnkonventionen ochöverens ILO-att

konventionen reflekteras138 i den svenska arbetsmiljölagstiftning-
Även barnarbete, såsom det traditionellt definieras, inte ären. om

något egentligt problem för Sverige, kan fråninte bortse detattman
finns barn utnyttjas för arbete. framgår redogörelsenSomsom av

det emellertid inte ytterligare lagstiftningsåtgärderärovan, som
behövs, åtgärder upplysnings- informations-ochutan snarare av
karaktär.

Vi föreslår regeringen berörda myndigheter i uppdragatt attger
tillsammans med arbetsmarknadens utarbeta informations-parter ett
material med inriktning dels arbetsgivare, dels ungdomar. Vi vill
i detta sammanhang också framhålla vikten arbetsmarknadensattav
organisationer, såväl från arbetsgivare- arbetstagaresidansom ges
reella möjligheter komma i skolorna. Utifrån de slutsatseratt som
kan dras nämnd undersökning förekomsten attav ovan av av
ungdomar arbetar parallellt med skolarbetet, vi såvälattmenar
eleverna i årskurs nio gymnasieelever viktiga målgrupper.ärsom

Eftersom Barnkonventionen innehåller internationelltett pers-
pektiv, det också viktigt vi till barn i andra länder.är ävenatt ser
Bamarbete mycket allvarligt problem i många länder i världen.är ett
Vi har moralisk skyldighet på alla inom försättatten ramen
internationellt samarbete och biståndsarbete verka för all formatt av
farligt barnarbete den delen hänvisarI vi till vårastoppas. resone-

under artikel finnsDet dock ytterligare dimensionmang en
problemet, och det vi i "den rika världen" drar barn-är att nytta av
arbete, vi kan köpa billiga produkter tillverkats iattgenom som
fattigare länder och där barnarbete förekommer. Problemetvet att

dock mångfacetterat och svårfångat.är finnsDet klar kopplingen
mellan barnarbete och fattigdom. Den helt överväldigande majori-
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"hemmamarknaden", endast fembarnarbete skerteten caav
arbete inom ochvärldsmarknaden. pågår ILOnår Det ettprocent

barn-biståndsprogram För eliminering exploaterandeIPECdess av
för stegvis elimineringmål verkaarbete. IPEC:s är att aven

institutioner/kapa-förstärka/skapa nationellabarnarbete attgenom
till bred interna-ändamål. önskar också bidraför detta Mancitet en

organisationerstöd tillbarnarbete. Konkrettionell opinion mot ges
till insatserför förebygga barnarbete,med insatserarbetar attsom

till instutionerhälsovådligt barnarbete,syftar till att stoppasom
andratill barnarbeteetablera alternativ t.ex.arbetar med attsom

i övergångs-till insatseralternativa familjeinkomster samt som en
för ILO pågår ocksåförbättra arbetsvillkoren barn. Inomfas söker

barnarbete.konventionarbetet med utarbetaatt omen ny
internationellaaktivt delta i detSverige har tradition atten

mänskliga rättigheternaför främja respekten för desamarbetet att
Ävensammanhang spela aktiv roll. inomoch kan i dettaäven en

Sverige aktivtför arbetet i och inom EU kanWTO ettgenomramen
Vi kan interättigheter och ställning.stärka barnets nogengagemang

aktivt delta iutifrån Barnkonventionen ochviktenpoängtera attav
för alla fronterpådrivande i det internationella samarbetet attvara

eliminering exploaterande barnarbete.verka för aven
regeringen Konsumentverket i uppdragVi föreslår attatt ger

frivilligorganisationer och företrädare för handelntillsammans med
syfte "fair-trade"-märkningutarbeta riktlinjer i åstadkommaatt en

fotbollen, klänningen vi köpermattan,garanterar att etc.som som
har tillverkats barn.inte av

sexuellt utnyttjandeSkydd14.4 mot

Artikel 34

åtar skydda barnet alla formerKonventionsstaterna sig att mot
sexuellt utnyttjande och sexuella detta ändamålFörövergrepp.av

skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella,
bilaterala och multilaterala åtgärder för förhindraatt

barn förmåsa eller delta olaglig sexuelltvingas iettatt att en
handling;

b barn for eller olaglig sexuellutnyttjas prostitutionatt annan
verksamhet;
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barnc pornograjiska föreställningar ochutnyttjas iatt porno-
grafiskt material.

Artikelns innebörd14.4.1

Innebörden denna artikel barn skall skyddas allaär att motav
former sexuellt utnyttjande och sexuella dettaFörövergrepp.av
ändamål skall särskilt vidta alla lämpliga åtgärder såvälstaterna
nationellt förinternationellt förhindra barn förmåsatt att ettsom
eller tvingas delta i olaglig sexuell handling, barnetatt atten
utnyttjas för prostitution eller olaglig sexuell verksamhet, attannan
barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt
material. Ordet lämpliga får inte läsas själva kanatt staternasom

åtgärderna tillräckliga, syftaravgöra är närmastutan attom man
överlämnar till den enskilda i enlighet sinmed nationellastaten att

vilka åtgärder bäst tillgodoser syftet. Uttrycketrätt avgöra som
"olaglig" används under ocha b kan läsas konventio-attsom som

överlämnar till själva besluta sexuell handlingnärstaterna attnen en
olaglig, vilket kan tydas Barnkonventionens skydd kanär attsom

kringgås Så emellertid inte tanken bakom forrnule-ärstaterna.av
ringen. Under utarbetandet konventionen fördes långa diskussio-av

just kring detta begrepp. Flera ville bort uttrycketstater taner
"olaglig", medan andra med hänvisning till definitionen barn iav
artikel hävdade inte kunde förbjuda frivilligt sexueltatt man

ända till 18 års ålder. lades bl.a. förslagDetumgänge attupp om
ordet olaglig skulle bytas skadlig. Efter diskussion enades såut mot
småningom arbetsgruppen ordet olaglig skulle kvar,stå ochattom

innebörden varje enskild har beslutaatt att stat attvar om en
åldersgräns för frivilligt sexuellt sådan åldersgränsEnumgänge.
måste naturligtvis bestämmas med ledning de övergripandeav
principerna respekt för barnets gradvisa förmåga, barnets bästaom
och hälsa och utveckling. Arbetsgruppen dock enig allattvar om
form sexuellt utnyttjande skulle förbjudas "... exploitativeav use-
of children sexual practices lawful what formnot matterno
takes" utnyttjande barn i sexuella övningar inte lagligär oavsettav
vilken form den sig uttrycktar

fördes också diskussionDet det också skulle införasen om en
uttrycklig bestämmelse spridning och försäljning bampomog-om av
rafi. Arbetsgruppens majoritet dock enig skyddetatt motvar om
sådana aktiviteter redan täckt i artikeltexten.var
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FN-kommittén har i sin granskning ländernas sär-rapporterav
för frivilligt sexuelltskilt tittat på åldersgränsen när umgänge är

inte uttalat sig någon specifik ålders-tillåtet. Kommittén har om
särskilthar i de fall något land har låg åldersgränsgräns, enmen

sökt förmå landet höja den exempelvis Filippinernagränsenatt som
har åldergräns år. det gäller den svenska12 När rapporten,en om
uttryckte kommittén kritik Sverige inte har någon bestämdmot att
ålder för vilket hotar skyddet för barnsexuell mognad, mot att

skulleutnyttjas i pomografiskt material och föreslog regeringenatt
detta.överse

FinlandsKommittén har också, bl.a i granskningen rapportav
för-uttryckt inga åtgärder har vidtagits försin över ännu attattoro

barnpornografi sexuella tjänster frånbjuda innehav och köp avav
telefonsexbamprostituerade. har också uttryckt sinMan över attoro

har tagittillgänglig för bam. Ytterligare fråga kommitténär somen
intresse för Sverige, möjlighetenoch kan är attupp som vara av

lagföra medborgare har utnyttjat barn utomlands, blandegna som
till följd har i delen berömts.k. sex-turism. Kommittén denannat av

Belgien och Tyskland för ha utvidgat sina strafflagar i denatt
delen.

förhållanden14.4.2 Svenska

"förmå eller tvinga till olaglig sexuell handling"

kap. straffbeläggs gärningar där någon våld, hot,I 6 BrB genom
andra liknande förfaranden förmår tilltvång eller otillbörliga någon

samlag eller sexuellt Bestämmelserna härom gällerumgänge.annat
offrets ålder. gämingen begås barn bedömsOmoavsett mot ett

dock offretbrottet våldtäktFörsträngare än ärom vuxen person.en
kan enligt dömas till tio fängelse. Offrets låga ålder1 § års är en
omständighet kan brottet Sexuellt tvång i § har2göra grovt.som en
straffskala till fyra år vid brott. sexuellt utnyttjandeFörupp grova
enligt kan3 § vid brott dömas till fängelse år. Beträffandegrovt sex

och gärningsmannen närstående finns bestämmelserunga personer
straffbelägger sexuellt detta inte innefattarumgänge ävensom om

våld eller tvång. någonHar sexuellt med den underumgänge ärsom

z°Hodgkin R, Newell 1997
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för vård eller tillsynunder hans fostran elleroch står18 år varssom
för sexuelltgrund myndighets beslut, dömshan har att avsvara

fängelse högst fyra år.underårig till i Detsammautnyttjande av
undermed den 15 år. Omfall sexuelltgäller alla ärumgänge somav

särskild hänsynslöshetgärningen har visathar begåttden motsom
ålder ellergrund dennes lågaunderårige eller brottet påden om av

till fängelse lägst två årskall dömasär grovt,att anse somannars
sexuellt berör barnden i fallVidare kanoch högst åtta år. annatsom

eller medverka i någonförmår barnet företaellerunder år15 attsom
för sexuellt ofredande till böterinnebörd dömashandling sexuellav

sexuellt ofredande dömsfängelse i högst två år 7 § 1 st. Föreller
otillbörligförledande ellertvång,denäven annansom genom

femton inte århar fylltförmår någonpåverkan arton attmensom
innebörd hand-sexuellmedverka i handlingföreta eller omaven

pomografisk bild ellerframställningled ilingen utgörär ett enav
framställning bildfrågafall detposering i än när ärannat avom

uppträder uppenbart sedlig-gäller den§ 2 st. Detsamma7 som
dennes ålder,oberoendehetssårande t.ex.mot genomavannan

ikan bestämmelsen 11 §Slutligenblottning 7 § 3 st. nämnas om
för gärning begåskapitel/ föreskrivetdetta äratt somsomansvar

inte insågskall ådömas denunder viss ålder,någon ävenmot som
den andre uppnått sådan ålder.hade skälig anledning anta attmen

börjar löpaför sexualbrott begås barnPreskriptionstiden motsom
fylltfyller eller skulle ha 15 årförst från den dag målsäganden

kap35 4 § BrB.
"offretsinfördes rekvisitetlagändring den 1 juli 1992Genom en

bedömandetomständighet beaktas särskilt vidålder"låga attsom en
ellerenligt kap. 2 4brott 6 är att grovt.ett anse somom

Ändringama skyddet för barn harsyftade till stärka utsattsatt som
med för-propositionen anförs avsiktensexuellaför Iövergrepp. att

under vilkennågon bestämd åldersgränsinte skapaslaget är att
knappastbedöma då detalltid skallbrottet ärgrovt,attvara som

för fall då offrets låga ålder skallfast demöjligt gränsatt ange en
i sittomständighet. Lagrådet framhöllförsvårandeutgöra ytt-en

begrepp och det i 6 kap. redanrande "låg ålder" är attatt ett vagt
och femton bådafanns åldersgränser, år år. Dessatvå gränserarton

"underårig" respektiveavspeglas i brottsrubriceringama såsom
begreppet låg ålderEnligt lagrådet kan införande"barn". ett av

till vilken i kapitlet angiven åldersgränsskapa osäkerhet omen
skall relateras för betraktas låg.offrets ålder Departements-att som

framhålla avsikten medchefen anförde hon för sin del ville attatt att
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exempel kvalificerandeoffrets låga ålder påsärskilt nämna som en
omständighet uttryck for det särskilda skydd mindreatt somvar ge

sexuella Allmänt bör offrets ålderbör habarn övergrepp. settmot
vid bedömningen tillmätas betydelse lägre densåledes är.större

till offretsutesluter självfallet inte det, bl.a. med hänsynDetta att
finnas anledning bedömapersonliga omständigheter, kan ävenatt

bör härvid beaktas, deäldre barn Detövergrepp attmot som grova.
barnbestående sexuelltrisker för övergreppett motmen som

relaterade till åldern de också hängerinnebär inte direktär attutan
mognad. Utskottetmed barnets personliga och socialasamman

uttalanden, tilladedelade i allt väsentligt justitieministems attmen
fall gäller ungdomar i delen ålderssektom upp"det i övre avsom

självfallet kan förekomma inslag brottet börtill 18 år gör attsom
grovt".2bedömas som

svensk lagstiftning i förhållande till artikel iFrågan 34om
föremål for i departements-Barnkonventionen har varit översyn

Ökatpromemorian skydd för barn ytterligare åtgärder sexuellamot-
Resultatet den blev iDs 1993:80.övergrepp översynenm.m. av nu-

dels preskriptionsregel infördes,aktuellt avseende nämndatt ovan
dels rubriceringen sexuellt utnyttjande barn fördes frånöveratt av

kap. till och ändrades till sexuellt med underårig6 § 4 §5 umgänge
bestämmelsen i sexuellt ofredande utvidgades till7 §samt att attom

viss utsträckning omfatta mellan och år, med deni 15 18även unga
ovan.lydelse angivits sistnämnda bestämmelse berörsDennasom

längre fram.närmare

"Att barn utnyttjas för prostitution eller olagligannan
verksamhet"sexuell

under förbjudetköpa sexuella tjänster den årAtt är ärartonav som
brottsbalkenenligt bestämmelse i 6 kap. 10 §. benämnsBrotteten

fängelseförförelse ungdom och föreskriver straff böter ellersomav
till månader. Bestämmelsen kompletteras med regel iupp sex en

kap. där det stadgas för gärning begås6 ll § att motansvar en som
under viss ålder skallnågon ådömas den inte insågävenen som men

anledning andrehade den inte hade uppnått sådanattatt antasom

27 1991/92:35 Sexuella barnProp. övergrepp mot m.m.
2 Bet. 1991/92:JuU7, Rskr 159
29 1993:80, 1994/95:2, bet.Ds Prop. 1994/95JuU5
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ålder. den prostituerade befinnerOm sig i hjälplöst tillstånd ochett
köparen har sexuellt otillbörligt utnyttja dettaumgänge attgenom
kan bestämmelsen sexuellt utnyttjande i 6 kap. 3 § kommaäven om

tillämpas.att
främja ellerAtt ekonomiskt utnyttja någon prostitution ärannans

brott benämns koppleri och kan leda till högst fyra årsett som som
fängelse. brottetOm lyder straffskalan fängelse i lägst tvåär grovt,
och högst år. brottet skall bedömasFör krävsatt grovt attsex som
det skall ha varit fråga omfattning eller hänsynslöststörre ut-om
nyttjande. åtskillnadNågon mellan prostituerad och minder-vuxen
årig inte i lagen. Lagföring för koppleri där hargörs en ung person
utnyttjats mycket sällsynt. har därförDet inte gått utläsaär att av
rättspraxis hurdomstolama bedömer sådan gärning.en

BRÅtillgänglig statistik frånAv Brottsförebyggande Rådet kan
utläsas det under 1995 anmäldes 12 brott kap. och6 10 §att mot
under 1996 34 sådana brott. Ingen anmälan ledde till åtal.

Socialtjänsten har skyldighet ingripa det kommer tillnäratten
dess kännedom pojke eller flicka prostituerar sig. Enligtatt en ung

§ skall3 LVU vård beslutas den sin hälsa ellerutsätterom unge
utveckling för påtaglig risk skadas missbrukatten genom av
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller någon annat
socialt nedbrytande beteende. Prostitution hänföra till socialtär att
nedbrytande beteende. Den kan omhändertas omedelbart medunge
stöd 6 § lag. Enligt 12 § polislagen 1984:387 får denav samma

under år och påträffas under förhållandenär artonsom som som
uppenbarligen innebär överhängande eller allvarlig risk för hans
hälsa eller utveckling, hand polisman förtas attom av genom
dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon

vårdnadshavare eller till socialnämnden.annan
tidigareI nämnd departementspromemoria, Ds 1993:80, behand-

lades frågan barnprostitution. Några särskilda lagstiftningsåt-om
gärder aktualiserades inte, det hänvisades till den då nyligenutan
tillsatta Prostitutionsutredningen och till det i utredarens uppdragatt
ingick bl.a. belysa förekomsten barnprostitution ochnärmareatt av

föreslå åtgärder däremot.att
betänkandeProstitutionsutredningen har i sitt berört frågan om

barnprostitution, konstaterat samhället har ganska högattmen en
beredskap det gäller ungdomar prostituerar sig.när Omöppetsom

underårig uppmärksammas i prostitution leder det omedelbart tillen

3°SOU 1995:15
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omhändertagande och åtgärder for bryta beteendet. Utredarenatt
hänvisar till uppgifter från Göteborg där ungefär sju deprocent av
prostituerade kvinnorna under 20 år och dessa cirkaär av en
tredjedel under år, Stockholm där18 antalet underåriga i gatupro-

förstitution närvarande lågt och i Malmödet under årär att senare
observerats fåtalendast prostituerade kvinnor under 20 år.ett
Utredaren konstaterar vidare i den pomografiska industrin och iatt
olika mellanforrner mellan pornografi och prostitution det deär unga
kvinnorna efterfrågas. många ungdomar finns i dessaHursom som
verksamheter har inte kunnat fastställas. det gäller homosexuellNär
prostitution konstateras de prostituerade ålder generelltmännensatt
kan lägre de kvinnliga prostituerades. En undersök-sägas änvara
ning från Oslo har konstaterat1993 säljaren där mellan och12äratt
40 år och han har gjort sin prostitutionsdebut i åldern mellan 12att

år.och 20 Vidare hänvisas till del kända fall Jönköpingi ochen
Luleå "sugar-daddy"-förhållanden, dvs. där pojkar erhållerav unga

försörjning,medel till kläder eller äldre mänpresenter, samtresor av
undersökning i Lund där fem-sex for1993 pojkar sålde sigen unga

droger och dyra kläder. Utredningen föreslår inga särskilda åtgärder
gällerdet barn- och ungdomsprostitution, det i dennär än attmer

föreslagna straffbestämmelsen för könshandel, där missbruk av
någons ungdom skall rekvisiten for brottetutgöra när ärett attav
bedöma könshandelBrottet föreslås vidare omfatta såvälgrovt.som
köpare säljare.som

"Att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i
pornografiskt material"

Barnpornografibrott brott regleras i 16 kap. 10a § BrB.är ett som
skildrar"Den barn i pornografisk bild med uppsåt bildenattsom

sprids eller sprider sådan bild barn döms, gärningen intesom av om
med hänsyn till omständigheterna försvarlig, för barnporno-är
grajibrott till böter eller fängelse i högst två år."

Regeringen tillsatte i november 1994 parlamentarisk kommittéen
med uppdrag reglerna for hantering bampornografisktöveratt se av
material. Utredningens uppdrag utreda vilket och medatt sättvar
vilka medel barnpornografi bäst kan bekämpas. Den har haft att
undersöka vilka områden det krävs insatser for effektivtatt ett

3 Pro-sentrets gutteprojekt: Rapport fra prosjekt, Oslo kommun 1993
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förebygga det produceras och distribueras barnpornografisktsätt att
material. Med sådan undersökning utgångspunkt skulleen som
kommittén lagstiftningenvilka ändringar i ochnärmare överväga
vilka andra åtgärder kan motiverade för förhindraattsom anses
förekomst och spridning barnpornografiskt material. Frågorav om
kriminalisering innehav och befattning med barnpornografiav annan
skulle särskilt. Kommittén hade behandla fråganövervägas även att

bestämmelsenåldersgräns kan i barnpornografi-tas omom en
brott.

i lagt fram betänkandetKommittén har 1997 "Barn-mars
pomografifrågan innehavskriminalisering m.m." SOU 1997:29.-

betänkandet föreslås all befattning med barnpornografiI skallatt
föreslås skekriminaliseras. ändring i brottsbalkensDetta genom en

kap. Vidare föreslås förbud införsel16 10 och utförselmota av
Ävenbarnpornografi. särskild straffskala föreslås för brott.En grova

oaktsamma föreslåshandlingar bestraffas, de utförs i yrkesmäs-om
sig verksamhet. särskild preskriptionsregel förföreslås brottetEn
sexuellt ofredande gäller för sexualbrottandrasättsamma som

bam. Bampornografi skall vidare kunna förverkas närhelst detmot
anträffas, förunder-och inte enbart det har anträffats vidomsom nu
sökning. Slutligen föreslås också uttrycklig åldersgräns år18en om
för vad barnpornografi. Enligt kommitténsär attsom anse som
majoritet, skall den lagtekniska lösning har valts utgöra ettsom
fullgott skydd för barn verksamt medel för polis ochsamt ett
åklagare.

Åtgärder "sex-turism"mot

Sexuellt utnyttjande barn förekommer i omfattning och påstorav
kommersiell basis i pedofilermånga länder. Sexturister och reser
från frånvårt land och andra länder, framförallt till länder i Sydost-

Öster-asien, till våra grannländer sidanpå andraävenmen numera
sjön, i syfte sexuellt utnyttja bam. finns pedofilorganisationerDetatt

hela världen, hävdar "bamens till sexuell medöver rättsom samvaro
och jämnåriga Antalet pedofilervänner". kan enligt Räddavuxna
beräknas till cirkaBarnen i hela500 000 världen.
allmänna uppfattningenDen hela världen, både i lagstiftningöver

och i folkmoral, inte skall ha sexuellt medär umgängeatt vuxna
barn, det inte sker med tvång. folkrätten behandlasäven Inomom
problemet bamsexturism under rubriken "nutida former slaveri".av
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behövseftersom detsammanhanget,viktig iSlaveribegreppet är
kunna ingripasamfundet skallinternationellaskäl för detstarka att

emellertid vissafinnsangelägenheter.inre Deti suverän statsen
folkrättsligafrån bindandegrundläggande förbud härstammarsom

slaveriför-enighet råderbreds.k. jus cogens. En attomnormer
barn-kan visade bindande Omtillhörbudet attmannormerna.

och det intematio-förbjudetslaveri, detsexhandel form ärär aven
skyldighet ingripa.samfundet kan och harnella atten

kom-Världskongressi Stockholmaugusti hölls1996I moten
frånRegeringsrepresentanterbarn.exploateringmersiell sexuell av

organisa-mellanstatligaochfrivilligorganisationer122 samtstater
för"Deklaration ochtioner deltog. Kongressen antog program

samarbeteför globaltdärigenom ställningochåtgärder" motetttog
innehållerbam. Dokumentetsexuell exploateringkommersiell enav
åtgärder ochantal angivnavidtatill allauppmaning ett stortstater att
för åtgärdernationella planeråtagande före år 2000 upprättaattett

bam.sexuell exploateringkommersiellmot av-
interdepartemental arbetsgruppregeringskansliet harInom en

Förslaget kommersvensk handlingsplan.tillförslagutarbetat ett en
frivilligorganisa-medbli föremål för rådslagunder hösten 1997 att

fattar beslut.regeringentionerna innan
svensk lagdömas enligtbegåtts utomlands kanharbrottFör som

medborgarehar begåtts svenskdomstol brottetoch vid svensk om av
ytterligare förutsättningi Sverige.utlänning med hemvist Eneller

Vidaregärningsorten.fri frångärningen inte ärär att ansvar
för brottet detpåföljd inte får utdömasgäller änsträngareatt

principengämingsortenstadgat för brottetstraffsvåraste ärsom
dubbel straffbarhet, kap. 2 § BrB.2om

gärningen inteSverigedömas ivissa brott kanFör även om
gäller bl.a. förbegicks.land där den Dettaskulle straffbar i detvara
fängelsefyra årsbrott har minstbrott, dvs.alla somsomgrova

våldtäkt kap. BrB.ministraff, 2 3 §t.ex. grov
och internationellt,både nationelltdiskuteratsfråga harEn som

kvarstraffbarhet bördubbeldet nuvarande kravet närär varaom
bam.det gäller sexuella övergrepp mot

dubbeltillfyllest med kravet påallra flesta fall detdeI är
Barnkonventionen haralltid. Eftersomstraffbarhet, intemen

sexuell handling medöverlåtit till själva avgöra närattstaterna en
det gäller ålderförekommer det skillnaderolaglig,barn när t.ex.är

harexempel Filippinernafrivilligt sexuelltför Ett ärumgänge. som
Bampomografiutredningen finnsåldersgräns 12 år. I omnämtomen
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fall svensk giftdär med afrikanska,15-årigärett en man en som
har två-årigt barn ihop med.han växande problemEttett som

i deBarnkommittén har uppmärksammat situationen för barnär
Bamprostitutionen och billigt ochbaltiska ökar, det är närastaterna.

åker dit.det ligger tillhands svenska bamsexköparenära ävenatt
pedofilernasförekommer annonsering där Tallinn utpekasDet som

paradis.nya

Våra överväganden14.4.3

"förmå handling"eller tvinga till olaglig sexuell

lång tid insiktensvenska lagstiftningen har under präglatsDen attav
det förödande för barns psykiska hälsa utnyttjas sexuellt.är att

samtycke i egentlig mening till sexuelltkan inte någotBarnet ge
sinmed grund sin utvecklingsnivå ochumgänge en vuxen av

Sexuella barnberoendeställning. övergrepp ärmot ett extremt
mindre barnsuttryck för den inte och respekterarän ettatt vuxne ser

kvalifice-självklara till kroppslig integritet. Vad mindreärrätt som
synpunkt behöver inte alls uppfattas barnet.sårat ur vuxen av

tydligt förmedla deltarLagstiftningen måste barn iatt ettom en
sexuell aktivitet med så detta helt och hållet denären vuxen vuxnes
ansvar.

vi bedöma skyddar lagstiftningen barnSåvitt har kunnat ärsom
under år. det gäller ungdomar mellan år och 18 år kan inte15 När 15
skyddet heltäckande. Bestämmelserna utformadeärsägas vara

ålder i princip själv harutifrån den uppnått års15 ettatt ansvarsom
för sina sexuella handlingar. Vi detta intesynsätt stämmerattanser

Även den har fylltmed Barnkonventionen. 15 år har iöverens som
skyddförhållande till mognad och utveckling behovett mot attav

utnyttjas. Frivilligheten kan i många fall diskuteras. Justitieministem
har i anledning den tidens uppmärksammade fall därsenasteav en

sexuellt utnyttjat berusade flickor, i debattmängrupp unga unga en
riksdageni i maj i år uttalat bl.a. barn och haratt ettunga personer

särskilt behov skydd sexuella och det därförövergreppmot attav
finns särskilda regler skyddar dem. våldtaAtt ärsom en ung person

omständighet regelmässigt brottet bedömsgört.ex. atten som som
våldtäkt. anförde vidare det förberedsHon översynattgrov en av

sexualbrottskapitlet och därvid bestämmelsemas sakliga innehållatt
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nytt. vi medperspektivUtifrån vårtåkommer övervägasatt ser
och viskallgrundligsådan görastillfredsställelse översynatt nuen

för framvisynpunkteröverväganden ochdeförutsätter ävenatt som
dethur viktigtinte ärVi kanbeaktas. attpoängterakommer att nog

isåväl i dennamed rätts-bamperspektiv kommer översynett som
tillämpningen.

sexuellaskydda barngällerdetviktig fråga motEn när attannan
gjort sigharförsamhällets attärövergrepp personer somansvar

arbetatillåtasinte skallbarnsexuellatillskyldiga övergrepp mot
fokuserat påharBarnombudsmannenfortsättningen.imed barn

förbudinförsdetföreslagitoch attfrågan motettatt personer som
medverksamheterifår arbetabarnsexualbrottfördömda motär

skyddsreglerhänvisat till dehärvid bl.a.haroch Honbarn somunga.
arbete vidsökerdenNorge ettoch USA. Ifinns i ärNorge som
ungefärvilket"politiattest",visa mot-skyldigdaghem att upp en

Polisintyget lämnaspolisregistret. ävenutdragett avursvarar
vikariat. Förlångvarigaoch vid när-personalkökspersonal, civil

tillkan utvidgaslageni Norgeundersöker attvarande omman
verksamhetvarjefamiljehem. USAoch Iskolpersonal äromfatta
skyldigafederal nivåpåbeställsbedrivs eller attstatenavsom

Arbets-år.under 18arbeter med barnkontrollera personer som
back-historycriminalbakgrundskontrollgivaren måste göra en
lagenarbetssökande. Ipersonal ochbefintligcheckground av

familje-skola,barnomsorg,yrken inomexemplifieras bland annat
offer, ochbarnSexualbrott, därungdomsfängelse.och ärhem

arbetssökandeför nekatill grundkan ligganarkotikabrott attatt en
anställd.redananställd ellerbli ärsägaatt upp en som

bl.a. uttalat12173/96december 1996har den 12EU-rådet
barndomkärleksfullochtillbarn harföljande. "Alla rätt tryggen

tragiskatidensutvecklas. Denmöjlighetdem full senasteattgersom
barnsexuellapsykiska ochfysiska,med övergrepp mothändelser

Rådetmed denna rätt."kontrastemellertid i skarp attstår anser
europeisknationell,antal områden påvidtas pååtgärder måste ett

skydda barneffektivtförinternationell nivå sätt motoch att ett
härvid fortsättaUtbildningsväsendet börsexuella attövergrepp.

människormiljö, därtillhandahålla ärefter tryggsträva att ungaen
kanmänniskortill harmoniskaskyddade och kan växa somupp

samhällsutvecklingen.aktiv roll ispela en

32 19971996/97:1 ll den 30 majRiksdagsprotokoll
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Regeringen beslutade i april i år tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift analysera arbetsgivare bör ökade möjligheteratt om ges
eller skyldighet kontrollera och lämpligheten hosprövaatt en person

skall anställas eller redan anställd inom förskoleverk-ärsom som
samhet, skola eller skolbamomsorg dir. 1997:69. Syftet med en
sådan lämplighetsprövning skall stärka barns och ungdomarsattvara
skydd främst sexuella Finner utredaren detmot övergrepp. att
behövs förbättrade kontrollmöjligheter skall utredaren lämna förslag
till erforderliga författningsändringar. Utredaren skall vidare belysa
förslagets konsekvenser för möjligheterna till återanpassning till
samhället för straffats för sexuella barnövergrepp motpersoner som

förslagets inverkan skyddetpå för den personliga integriteten.samt
Vi välkomnar regeringens initiativ i frågan. Vi inser naturligtvis
denna fråga komplex och innehåller icke ringaär måttatt ett av

problem. Vi vill emellertid betona utifrån Barnkonventionensatt
perspektiv skyddet för barnet i detta avseendeär det helt övergripan-
de intresset i förhållande till vilket den integritet och andravuxnes
intressen måste komma i andra hand.

Prostitution eller olaglig verksamhet"annan

Vid jämförelse med många andra länder kan inte bamprostitutionen
utbrett problem i Sverige.sägas Icke desto mindre detett ärvara

allvarligt det huvud förekommer. straffbestämmel-över Attatt taget
i så ringa utsträckning kommer till användning, inte liktydigtärsen

med problemet inte finns. uppgifterDe refereras till iatt som
Prostitutionsutredningen bör, enligt vår mening, signal attge en om
problemet måste på allvar och utredas vidare. gällerDet såvältas
prostitution bland flickor pojkar. harDet vidare kommitunga som
signaler, bl.a. från socialtjänstens prostitutionsgrupp i Malmö attom
ungdomsprostitutionen i stigande. framgårSom Prostitutions-är av
utredningens uppgifter, prostitution för ungdomarär sättett att
skaffa sig till droger, kläder och nöjen. Att socialtjänsten ochpengar
polisen kan ingripa och omedelbart den från ochta gatan,unge
också det, enbart positivt, vi det integör är räckerattmen anser om
vi ska kunna vi lever till Barnkonventionens bestäm-säga att upp
melser vidta alla lämpliga föråtgärder förhindra barnatt att attom
utnyttjas för prostitution.

Vi det viktigt samhället kraftfullt markeraräratt attanser
förövaren köparen det allvarligt brottgentemot äratt ett att- -

utnyttja Såväl benämningen på brottet straff-en ung person. som
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lagstiftarenför detta inte brottskalan uttryck ärett ettatt sersomger
och enlighet medallvarligt på. viktig markering isärskilt Det är en

samhället tydliga signaler iandan i Barnkonventionen att ger
strafflagstiftningen. framgår statistiken så förekommer iSom av

förförelse ungdom.Iagföring det gäller brottetpraktiken ingen när av
betydelsefullfyller emellertid lagföringEnligt vår mening en

företeelsen. Prostitutionsutredningensfunktion i bekämpningen av
starktkriminalisera såväl köpare säljare kanförslag att somom
sigifrågasättas det gäller ungdomar under 18 år ägnarnär som

bamkonventionsperspek-prostitutuion. Enligt vår mening detär ur
kriminalisera och ansvarsbelägga barn för detiv helt uteslutet attatt

sexuellt.utnyttjas
hur situationenEftersom vi inte har någon samlad bild utav ser

prostitution bland och idet gäller förekomsten barnnär av unga
föreslår regeringen berörda myndigheter i uppgiftSverige, att ger

och fram förslag till åtgärder.kartlägga förekomsten lägga Iatt
finnssamband med den aviserade sexualbrottskapitlet,översynen av

beakta denna bestämmelse. Benämningenanledning påävenatt
exempelvis sexuellt utnyttjandebrottet bör också ändras till av

ungdom.
Vi föreslår också bestämmelsen i kap koppleri6 9 §att grovtom

kompletteras med bestämmelse där den utnyttjas äratten om som
underårig skall brottet bedömas för ytterligareDettagrovt. attsom

allvaret ochmarkera i utnyttja barn ungdomar i sexuell verksam-att
het. jämförelse kan bestämmelserna i därSom 6 kap 1-4nämnas
offrets låga ålder rekvisiten vid bedömningen brottetär ärett av om
grovt.

"Pornograjiska föreställningar och pornografiskt material"

tidigare konstaterat BarnkonventionenVi har ställer krav påatt att
barnpornografi, skallall befattning med således innehav,även vara

förbjuden. därför värdefullt frågan har varit föremål förDet är att nu
parlamentarisk utredning, har lagt fram förslag syfteren som som

till heltäckande förbud. finns därför anledningingenDetatt ettge
för vår kommitté djupare i frågan. Regeringen förbere-trängaatt
der lagstiftningsärendet och förutsätter lagändringmed denattnu

kommer följdenbli utredningens arbete, kommer Sverigeattsom av
i detta avseende leva till Bamkonventionens anda ochävenatt upp

intentioner.
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Ett problem vill peka flickor utnyttjasannat är attsom unga
för striptease och liknande aktiviteter s.k. erotiska klubbar.

Förbud pornografisk föreställning finns i kap.2 14 §mot
ordningslagen 1993:1617. Straffet böter eller fängelse i högstär

månader. Med pomografisk föreställning förstås föreställningsex
med levande aktörer, där sexuella situationer eller händelseförlopp
framställs på ohöljt och utmanande Enstaka inslagett sätt. av
striptease eller dylikt i variéteföreställning kan inte medföraen

den skall räknas pomografisk föreställning. begreppetIatt som
pornografisk föreställning ingå det primära syftet medattanses
föreställningen skall förmedla pornografi. Förbudet omfattarattvara

enskild posering, den kan eller deläven utgöraom anses vara en av
tillställning, anordnas sådant allmänhetensätt ägerett atten som

tillträde. detta förbudTrots kan vi vi förekom-detsäga att vet att
s.k. erotiska klubbar där inslagen pornografi ligger mycketmer av

för det tillåtna och där förekommer.poseringnära gränsen Detäven
allmänt känt, bl.a. de journalistiskaävenär reportagegenom som

gjortshar från sådana klubbar, flickor inte har fyllt 18att unga som
år förekommer i verksamheten.

skyddasBarn utnyttjas modell för framställningmot att som av
pornografisk bild eller vid sexuell posering enligt bestämmelseen
i kap6 7 § BrB. När det gäller barn under år det straffbelagt15 är att
förmå barnet företa eller medverka i någon handling med sexuellatt
innebörd. denFör mellan och15 18 år gäller gärnings-är attsom

tvång, förledande eller otillbörlig påverkanmannen genom annan
förmår honom eller henne företa eller medverka i handlingatt att en
med sexuell innebörd, handlingen led i framställningär ettom av
pornografisk bild eller posering i fall detutgör än när ärannaten
fråga framställning bild. Till skillnad vad gällermotom av en som
den under år, faller15 medverkan frivilligär utanförärsom som
bestämmelsens tillämpningsområde. förarbetenaI till införandet av
den bestämmelse gäller 15-18-åringar uttalas denattsom som
uppnått års ålder15 i princip själv har för sina sexuellaett ansvar
handlingar. Vid bedömningen frågan frivillighet bör beaktasav om
bl.a. barnets mognadsnivå, förhållande till gärningsmannen och
liknande omständigheter. Om betalning har utlovats torde det nu
diskuterade rekvisitet barnet skall ha förmåtts medverka normaltatt

uppfyllt."vara

33Uttalandet 1983:80Ds 26taget ur s.
34Prop. 1994/9512 33, bet 1994/95:JuU5S
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arbetsmiljö-tillhänvisassammanhangi olikabrukar även attDet
iunder 18 årbarnanlitandeförbjuder1977:1160lagen por-av

pornografisktförfotomodellerellerföreställningnografisk som
anlitasinteminderårigfårkap 3 §Enligt 5liknande.ellermaterial

inverkanskadligmedförarbeteutföraför sättatt annansom
utveckling.ellerhälsaminderårigesden

sexuelltskyddstarktlikaintelagen motVi kan konstatera att ger
byggerLagstiftningentill 18 år. attför alla barnutnyttjande upp

för sinasjälv harprincipiuppnått 15 århar ettden ansvarsom
inte heltdettaBamkonventionsperspektiv ärhandlingar.sexuella Ur

verksamheti sådanmedverkanmänniskorstillfredsställande. Unga
människor,utnyttjande. Ungaregelmässigt inslaginnehåller somav

överblicka ochsjälvaintesammanhang kanpomografiskaiutnyttjas
finnshandlande. Detsittkonsekvensernalångsiktigadebedöma av

och känslo-socialsärskildungdomardessariskuppenbar taratten
lagstiftningentillfredsställandedärför inteskada. attmässig Det är

medverka i"frivilligt"och 18 årmellan 15ungdomartillåter att
behovtillfredsställainnebördenmedsammanhangolika att vuxnas

bestämmelser,arbetsmiljölagenstillhänvisapornografi. Attav
arbets-ingenabsurt. Dettasammanhanget äriförefaller närmast

frånmänniskorskyddafrågafråga,rättslig attutan ungaomen
ochutvecklastillförsäkra demsexuellt och rättenutnyttjas attatt

socialt.känslomässigtsåväl sommogna
ändras såkap § BrBbestämmelsen i 6 7därför attVi föreslår att

framställningutnyttjas iskydderhåller8-åringar15- l mot attsamma
under år.barn 15poseringförmaterial ochpornografiskt somav

totalamed densambandibör lämpligenBestämmelsen överses
har aviserats.sexualbrottskapitletöversyn somav

Åtgärder sexturismmot

gånger,flerainnehåller, ävenBarnkonventionen poängterats ensom
församarbeteinternationelltkravdimension, attinternationell ett

ställer kravvikonventionen. Dettairättigheternagenomföra menar
"svenskar"lagföraförmedeleffektivaSverige harpå attävenatt

sexuellaViutomlands.rättigheterkränker barns attansersom
frånbör undantasdetallvarligt brottbarn så attärövergrepp ettmot

ibestämmelsernadärförföreslårstraffbarheten ochdubbladen att
i debamprostitutionFråganenlighet dänned.ändras ikap BrB2 om

inomuppmärksamhetsärskildbör ocksåbaltiska ägnasstaterna
Östersjösamarbetet.förramen
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14.5 Barn har begått brottsom m.m.

Artiklamasl4.5.1 innehåll

Artiklarna 37 och 40 innehåller bestämmelser reglerar isom
huvudsak frågor rörande barn har begått brott. Artiklarna inne-som
håller bestämmelsen beröräven barn har frihetsberövatssom som

anledning de har begått brott.än Vissa bestämmelserattav annan
finns redan i andra internationella överenskommelser mänskligaom
rättigheter och omfattar då alla människor avgränsning tillutan
bam. Således finns bestämmelsen förbud ochmot tortyrom annan
omänsklig behandling i artikel 37 a i FN:s universella dek-även
laration mänskliga rättigheter, i den internationella konventionenom

medborgerliga och politiska rättigheter, Europkonventionenom
i FN-konventionen ochsamt omänsklig ellermot tortyr annan grym,

förnedrande behandling eller bestraffning.
finns,Det de nämnda konventionerna,utöver andraävennu

internationella överenskommelser, främst icke bindande karaktär,av
kan användas vid tolkningen Barnkonventionen. Särskilt kansom av

FN:s minimistandardreglernämnas för rättskipning rörande ung-
domsbrottslighet, de s.k. Beijing-reglerna, det erinras isom om
preambeln till Barnkonventionen.

Artikel 37

artikelI finns37 i drag fyra delområden.grova

Skydd omänsklig behandling 37 a.mot-
Skydd olagligt och godtyckligt frihetsberövandemot 37 b.
Human behandling varje frihetsberövat barn 37 c.av

frihetsberövatsEtt barns till juridiskt biträde 37 d.rätt

artikelI 37 a frågor dödsstraff och livstids fängelse. Vil-ryms om
ka förutsättningar skall föreligga för gripande, häktning ellersom
fängslande behandlas i artikel b.37 viktigEn fråga i artikel 37 c

frihetsberövatär barnrätten få hållas åtskiltatt frånsom vuxna som
har frihetsberövats. En fråga under denna punkt barnetärannan om
skall få behålla kontakten med sin familj under frihetsberövandet.
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40Artikel

detbehandling barn underbestämmelserartikel finns40 attI avom
Ävenstraff.det avtjänarbehandlingbarnetsbrott utreds och närom

delområden.indelas i antalkandenna artikel ett

brottsutredningen artikel 40.2.underställningBarnets-
förfarandeninförandet lagar ochfrämjaförStatens att avansvar-

artikel 40.3lagöverträdareanpassade för unga .
verkställighe-lagföringen ochanstaltsvård underAlternativ till-

straff artikel 40.4.ten ettav

frågeställningar.rad olikadelmomentUnder dessa olika ryms en
fällandefinnstills detbetraktat oskyldigtbliBarnets rätt att ensom

i artikel 40.2. Enåterfinns såledesvunnit laga krafthardom som
under-skall bliomgåendeartikel barneti dennafråga är attannan

juridisktskall blioch barnetbrottsmisstanke garanteratatträttat om
dröjsmål iavgjordskall få sin sakbistånd. närvaroBarnet utan av

föräldrarnaslämpligt biträde. Fråganeller närvarojuridiskt annat om
artikel Enbehandlas också i 40.2.huvudförhandlingunder annan

misstänktaförhör med detartikelrättssäkerhetsfråga i denna är
vittnen.åberopaför barnetbarnet och rätt att egna

fallandetill överprövningrättssäkerhetsfrågorAndra är rätt av en
privatlivoch få sittkostnad få anlita tolkdom, atträtt att utan

brottsutredningen.underrespekterat
straffbar-fastställd lägstai lagfinns fråganartikel 40.3I om en

beträffande barnordningsärskildoch införandethetsålder att av en
främjas.brott skallålder begårunder denna som

artikelunder såväl 40.3inrymspåföljdssystemetFrågor somom
bör läsasanstaltsvistelsealternativ tillBestämmelserna40.4. om

tillgripabestämmelserna i artikel 37medtillsammans attom
möjligaoch med kortastfängelsestraff sista utväg ensom en

strafftid.
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Förbudl4.5.2 dödsstraffmot m.m.

Artikel 37

skall säkerställaKonventionsstaterna att
barn får för ellera omänskliginget utsättas tortyr annan grym,

eller förnedrande behandling eller bestraffning. dödsstraffVarken
eller livstids fängelse får ådömas för brott begåttssom av personer
under års ålder;18

Artikelns innebörd

konventionen förbudI och omänskligmot tortyrom annan grym,
eller förnedrande behandling eller bestraffning i artikel vadlanges

med Bestämmelserna i Bamkonventionens artikeltortyr.som avses
inget barn får för37 a ellerutsättasatt tortyrom annan grym,

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning har sin
motsvarighet i Europakonventionen artikel här fråga3. Det är om
förfaranden dels hakan i syfte framtvinga uppgift ellerattsom
erkännande, förfarandendels i syfte straffa någon. kanDet ävenatt

fråga förnedrande behandling någon föremål förärvara om som
grund fysisk eller psykisk sjukdom. artikelns tillämp-Förutomav
lighet förfarandetpå utredning brott och påföljder,som avser av
tillämpas den vad gäller förhållandena inom skola ochäven
sjukvård.

andra ledet i artikelnDet dödsstraff inte får ådömas förattom
brott har begåtts under års ålder utvidgning18 ärsom av personer en

barns skydd i förhållande till vad gäller enligt Europakon-ettav som
ventionen inte har något absolut förbud dödsstraff.motsom

gäller för den internationellaDetsamma konventionen medbor-om
gerliga och politiska rättigheter. Förbudet dödsstraff skall läsasmot
tillsammans med bestämmelserna i artikel 6.1 i Barnkonventionen

föreskriver konventionsstatema erkänner varje barn haratt attsom
inneboende till liv, dvs. principen till liv.rätt rätten om
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förhållandenSvenska

medborgarevarjebestämmelserregeringsformen finns ärI attom
fram-påverkan i syftemedicinskochskyddad attmotmot tortyr

innebärHandlingaryttranden kap. § .hindra 2 5tvinga eller som
misshan-begreppetväsentligt underfaller i allteller liknandetortyr

brottsbalken.del i
får hellerkap. 4 §. IngenDödsstraff får inte förekomma 2
innan hanhan har begåttlivstid för brottfängelsetilldömas som

brottsbalken.andra stycketkap. §fyllt år 29 721

barnFrihetsberövande14.5.3 av

Artikel 3 7

berövas frihet.eller godtyckligtfår olagligt sinb barninget
fängslande eller andra formeranhållande, häktning,Gripande, av

med lag och fårskall ske enlighetfrihetsberövande barn iettav
tid;och för kortast lämpligaendast användas sista utvägensom

innebördArtikelns

barn olagligt ellerartikel b ingetbestämmelserna i 37Genom att
vadvarje barn tillförsäkrasfrihet skallgodtyckligt får berövas sin

vad grund-hömstenamabetecknasbrukar avseren avsomsom
finns ibestämmelser Europa-Motsvarandeläggande rättssäkerhet.

frihetsberövandemedVadkonventionen artikel 5. ärettsom avses
svårbedömdafinns ocksåfall lätt deti flertalet avgöra,att meramen
restriktionerbland tveksamtgränsfall. kan iDet avgöraatt omvara

frihetsberövande ellerskallålagtshar somsomen person ansessom
anstalthar tagitsinskränkningar i rörelsefriheten. någonNär är

samtycke ellergrundat pålätt dettadet i regel äravgöraatt omom
för tvångsintagningregelmässigteftersom detdet tvångsintagningär

myndighetsbeslut.formellt domstols- ellererfordras ett
viktigt,finns principiellttvångsintagning barnfrågaI ettom av

tveksamt, avgörandebamkonventionsperspektiv mycketi ettmen
pojkegällde 12-årigNielsen. MåletEuropadomstolen i fallet enav
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intagen psykiatrisk avdelning sjukhus begäranettsom var
sin hade vårdnaden honom. Pojken ochav mor som om pappan

ansåg intagningen omotiverad. pojkenNär rymde frånatt var
sjukhuset, fördes han tillbaka dit polisen. Europadomstolenav an-
såg ändå det i detta fall inte fråga frihetsberövandeatt ettvar om

intagning grundade sig rättmätig utövningutan om en som en av
föräldramakt.

frihetsberövandeEtt får enligt vad föreskrivs i artikel b37som
tillgripas endast sista och för kortast lämpliga tid.utvägsom en

uttryckDessa bör tolkas bakgrund bestämmelserna i artikelmot av
barnets3 bästa. bästaBarnets skall komma i främsta vidrummetom

alla åtgärder barn, sig de vidtas offentligarör ellersom vare av
socialaprivata välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa

myndigheter eller lagstiftande Principen barnets bästa kanorgan. om
härledas fundamentalatvå tankar ispår konventionen.sattur som

ifrånDen utgår barn sårbara och behöver stöd ochär skyddattena
och den andra betonar bamperspektivet i beslutsfattandet.

allmän bedömningEn innehållet i artikel finns3 i avsnitt 6.1.av
denna framgårAv formuleringen i artikel 3 allmänt hållen ochatt är

inte någon säker vägledning det gäller slå fast vadnär attger som
med barnets bästa. Trots den formuleringen läggsavses ettvaga

på alltid beakta barnetsstort bästa.staterna Barnetsattansvar
situation, behov och intressen skall beaktas i beslutsfattandet. Om
andra intressen barnets bästaän måste beslutandeväger tyngre
myndighet kunna redogöra för vilka överväganden gjorts.som

Bestämmelserna i artikel 37 b till sin karaktär uttryck för ettger
starkt skydd för barnet. Genom inte tillåta frihetsberövandenatt av
barn sista och för kortastutom lämpliga tidutvägsom en ges
principen barnets bästa konkret innehåll. Frihetsberövandetettom
betraktas i sig skadligt för barn under såväl själva den tidettsom
barnet frihetsberövat för barnetsär utveckling efter frihetsberö-som
vandet. Det således fråga endast iär undantagssituatio-attom rena

frihetsberöva under 18 år.ner unga
För få fullständig bild hur barn har begåttatt brott bören av som

behandlas måste bestämmelserna i artikel 37 b läsas tillsammans
med bestämmelserna i artikel 40.3 och 40.4 se vidare avsnitt
14.5.9.
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Svensk lagstiftning

detmedborgareregeringsfonnen varjeI är gentemotattanges
ifrihetsberövande kap.skyddad 2 8 §. Hanallmänna är ävenmot

lämnaförflytta sig inom riket ochtillförsäkrad frihetövrigt attatt
endast förlag ochdetta. friheter kan begränsasDessa attgenom

demokratiskt samhälletillgodose ändamål godtagbart i 2är ettsom
reglerar vidbrottsbalken finns bestämmelser delskap. §.12 I som

fråga påföljd kap.,fängelse kan komma i 3-24vilka brott som
kapitlenpåföljdssystemet kap.. och 25dels reglerar 25-36 I 24

frihetema ibestämmelser inskränkerrättegångsbalken finns som
bestämmelser häktning ochregeringsformen.kap. § Dessa2 8 avser

reseförbud och anmälningsskyldighet.anhållande samt

påföljdFrihetsberövande som

tillsammans medFrihetsberövande påföljd behandlar visom
artiklarna och 40.4 avsnitt 14.5.9.40.3 se

ängelsedomar under åren 1972-1995F

döms till fängelse förhållande-Antalet ungdomar under 18 år ärsom
antalet ökar. Undervis litet, det finns tecken tyder på attsommen

ungdomardömdes årligen i genomsnitt knappt 26åren 1972-1980
fängelse. intagningar i fängelsei åldern år till Antalet15-17 av

medeltalunder under perioden 1980-1993 ökat.18 år har Ipersoner
under femårsperioden 1980-1984,intagningar årligen27noteras

intagningar underintagningar under perioden och 4230 1985-1989
motsvarande siffrorochperioden 1989- 1993. åren 1994 1995För är

år.intagna under 1834 41resp.
tilldömdes %de intagna under perioden 1989-1993 73Av en

strafftiden mellanstrafftid högst månader. 20 %För sexom sex var
dömdes till fängelse i årmånader och år. % de intagna7 ettett av

drygteller de under år 1994 hade 79 %Av togs enmer. som
strafftidstrafftid högst månader och drygt hade88 %att enom sex

högst dem under motsvarandeår. För år 1995ett togsom som var
siffror knappt respektive drygt44 % 68 %.

35 1997:32Ds
35 fängelseKriminalvårdsstyrelsens Unga i 1995rapport
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dem underAv år 1995 intagits i anstalt det totala antalärsom
våldsbrott för fängelsedömdade fler vad fallet under årenän ärsom

Totalt det våldsbrott för1991-1994. uppgår till 20 år 1995 åren
1991-1994 motsvarande siffra respektive11, 14 13 . femIvar
fall de det fråga mord, fall dråp, i20 i två fallettav var om om om
misshandel och i nio fall misshandel. deFör 15 intagnaom grov av

brottsbalkenshuvudbrottet hänföra till kapitelatt attangavs var om
stöld, och tillgreppsbrott. fall de frågarån andra l 15 detett av var

fallstöld, i fyra fall stöld, i nio rån eller rångrovtomom om grov
fortskaffningsmedel.i fall tillgreppsamt ett avom

Avseende intagna under år har dömts till minst1995 årsettsom
fängelse för fem fallhar de tilltalade dömts mord i och i två fall för
dråp. finns fall försök till mord, fallDärutöver med samladett ettav
brottslighet omfattande rån, stöld och misshandel. fallI tvågrov var
det fråga omfattande brottslighet med rån det svårastegrovtom som

narkotikabrott.fallbrottet. avsågEtt grovt
har dömts till fängelse där-De 16 år ellerär straxtre yngsta som

under. pojke år och månader brottet mordEn 15 10 närsom var
begicks dömdes till fängelse fem fylldaår. pojke just 16 årEn
dömdes han för mord till års fängelse.även sex

Frihetsberövande enligt LVU

rihetsberövandeF enligt kan komma i fråga inte vårdLVU kanom
ordnas frivillig Tillpå detta återkommer vi vi behandlarväg. när
artiklarna 40.3.och 40.4 se avsnitt 14.5.9.

Straffprocessuella frihetsberövanden

Allmänt

Barn begår brott kan gripas, anhållas och häktas polis,som av
åklagare respektive domstol enligt bestämmelser i kap.24 rätte-
gångsbalken och lagen 1964: 167 lagöverträdare LUL.om unga

37Se föregående not
38Vi har haft tillgång till 12 13 domar i vilka under dömts18 år tillav unga
fängelse i minst år.ett
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Gripande

tillgripassärskild straffprocessuell åtgärd får iGripande är somen
förutsätter det Föreliggerolika situationer. gripandenågra Ett att

påträffashäktningsskäl inte det fråga gripa någonär att somom om
flyende fot. Enligt vad kommerbar gärning ellerpå attsom

för särskilda regler vad gällerredovisas i det följande finns det barn
får häktas och barninnebär barn under år intehäktning attattsom

i undantagsfall. lagstifta-mellan och år får häktas endast Om15 18
barninskränker möjligheten häktade regler attsomren genom

möjligheten gripahaft för avsikt inskränkaunder år också18 attatt
oklart.barn är

gärninggripande barn har påträffas bardet gällerNär av som
har fylltfinns inte särregler för barneller flyende fot, några som

år.15
hargäller för äldre barn, får barnPå ävensätt somsamma som

anträffas bar gärningföre ålder gripas de påbegått brott 15 års om
skynd-brottsplatsen gripne skalleller flykt från 34 § LUL. Den

elleröverlämnas till polisman. Polismyndighetennärmastesamt
omedelbart besluta den skall friges elleråklagaren skall om unge

för förhör.hållas kvar

Kvarhållande enligt LUL

och gripits och åklagaren beslutatunder 18 årDen är attsomsom
polismyndigheten för skyndsamtinte anhålla, får hålla kvar att

överlämna till föräldrar, vårdnadshavare,kunna honom hans annan
eller någon lämpligtjänsteman inom socialtjänsten vuxenannanen

14 §.person

anhållandeHäktning och

sannolika skälhäktning fattas domstol.Beslut Den ärsomom av
fängelse ellerför för vilket föreskrivet årmisstänkt brott, är ettett

föreskrifter i kap.får häktas enligt de 24däröver närmare som anges
grund den misstänktes ålder,rättegångsbalken. Om det på1 § av

omständighet kan befarashälsotillstånd eller liknandenågon annan
förskulle medföra allvarligt denhäktning komma attatt men

39Jfr. SOU 1990:60 97s.
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misstänkte, får häktning ske endast det uppenbart be-är attom
tryggande kan ordnasövervakning inte 24 kap. 4 §.

det finnsinte har fyllt år får häktas endastDen arton omsom
förening med vadbestämmelser isynnerliga skäl 23 § LUL. Dessa

deni kap. rättegångsbalken innebär24 4 § äratt somangessom
betryggandedet uppenbartunder år får häktas endast18 när är att

föreligger synnerligadessutomövervakning inte kan ordnas och det
för häktning.skäl

anhållnings-föregåsdomstol häktning kanbeslutEtt ettavav om
dom-i avvaktan påskall skefattas åklagare. Dettabeslut som av

anhållningsbeslut krävshäktningsfrågan.prövning Förstolens attav
häktning.det finns skäl föråklagaren attanser

Praxisgenomgång m. m.

anhållningsbeslut rörandesigärenden uttalatJO har i några om
år.°I kritik de åklagareärendena riktade JOungdomar under 18 mot

därvid spelatanhållnas ålder harfattat anhållningsbesluten. Desom
Sveriges åtaganden enligthar hänvisat till Barn-viktig roll. JOen

i artikelhänvisat till bestämmelserna 3.1konventionen och särskilt
och till artikelbästa skall komma i främstabarnets rummetattom

frihetsberövande bam.b37 avom
År ungdomar under år häktade.i medeltal 18 Mot-1992 7var

häktade.siffra för respektive 7svarande åren 1993-1995 4var
gripna/anhållna respektiveMotsvarande siffra för 1var

ungdom.

frihetsberövandenAndra

Vård missbrukareav

missbrukare i vissa fall LVM finnslagen vård1988:870I avom
missbrukare samtycker tillbestämmelser tvångsvård. inteOmom en

i socialtjänstlagen skall denne under devård enligt bestämmelserna
förutsättningar i ändock beredas vård. LVM i sigLVM ärangessom

l 4360-95, 1813-1994, 1825-1994 och 1909-1994Dnr
Kriminalvârdsstyrelsens officiella statistik. Medeltal innebär det antal ung-

viss given dag häktade respektive gripna/anhållna. Uppgiftdomar som en var om
totala antalet häktade och gripna/anhållna saknasdet
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tillämplig på barn under 18 år. praktiken det dockI LVUär som
tillämpas på så missbrukare.unga

Psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård föreskrifter1991 128 innehållerLagen om
psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande ochär annatsomom

tvång tvångsvård.
Under perioden januari juni1 1992-30 1993 antalet tvångs-var

få.vårdade ungdomar medeltal tvângsvårdades tolv ungdomarI i
åldern år och Majoriteten ungdomarna18 eller17 18yngre. av var

uppgift antalet ungdomarår under 18 år saknas. Under perio-om
den hade 26 ungdomar under 18 år tvångsvårdats under kortare tid

år. dessa ungdomar år, ungdomarAv 16 17 8 16 år ochän ett var
ungdomar respektive år. jämförelse med det antal2 15 14 Ivar

tvângsvårdadesungdomar under 1980-talet har det skettsom en
markant minskning.

Rättspsykiatrisk vård

Enligt kap. brottsbalken kan den har31 3 § begått brott ochsom som
lider allvarlig psykisk störning domstol överlämnas tillav en av
rättspsykiatrisk vård.

I lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård finns föreskrifterom
psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande ochärom som

i andra falltvång i lagen psykiatriskänannat som avses om
tvångsvård. lagen rättspsykiatriskI 1991:1137 undersökningom
finns bestämmelser föreskriver misstänkt inte ärattsom om en som
häktad eller berövad friheten, underlåter inställa sig tillattannars en
rättspsykiatrisk undersökning eller det finns något skälannatom

han inte kommer frivilligt medverka till undersökningen, fåratt att
besluta han skall undersökningsenheten.pårätten att tas

Under åren har inte1992-1995 några under 18 år dömtsunga
vård.enligt lagen rättspsykiatriskom

z "En undersökning bam och ungdomar erhållit psykiatrisk tvångsvård"av som
Socialstyrelsen, november 1996. Enligt undersökning för perioden oktoberlen
1996 gjord31 1997 Socialstyrelsen har sammanlagt ungdomar53mars av-
under år tvångsvårdats kortare18 eller längre tid
43Kriminalvârdsstyrelsens officiella statistik medeltalet under år18över unga

dömts enligt lagen rättspsykiatrisk vårdsom om
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örvarstagande enligt utlänningslagenF

Barnkonventionen och utlänningslagen föreslog vivår delrapportI
utlänningslagen huvudprincipförvarstagande barn enligtatt somav

tillgripas i de fall då det oundgängligen nödvändigtendast skall är
lagakraftvunnetför säkerställa verkställigheten avlägsnan-att ettav

föreslog i utlänningslagen.debeslut. denna del vi ändringarI
fårEnligt kap. utlänningsförordningen 1989:54712 §5 ut-en

ii förvar och under 18 år inte kriminal-länning ärtas tassom som
vårdsanstalt, häkte eller polisarrest. invandrarverk kommerStatens

från polisen förfrån den oktober 19971 över ansvaretatt ta personer
i förvar och för de lokaler där de förvarstagna skall vistastassom

förts i lag.Bestämmelserna tvångsmedel har därvid Den nuom
återfinnas i utlänningslagennämnda bestämmelsen kommer att

6 kap. 19 §.

behandling varje14.5.4 Human av
frihetsberövat barn

Artikel 3 7

jrihetsberövat barn skall behandlas humant och medc varje re-
spekt för människors inneboende värdighet och på beak-sättett som

behoven hos jrihets-dess ålder. Särskilt skalli varjetar personer
berövat barn hållas åtskilt från det kanintevuxna, om anses vara
till barnets bästa detta, och skall, undantagsfall,inte igöraatt utom
ha hålla kontakt med familj brevväxling ochsinrätt att genom
besök;

Artikelns innebörd

Varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt
för människors inneboende värdighet och på beaktarsättett som
behoven hos i dess ålder. barnFörutom sättattpersoner samma-

och domstolskall behandlas humant hos polis, åklagaresom vuxna-
förpå förenligt med grundläggande principersätt ärett ensom

skall beaktas bam ha behov beroendekan särskildaävenrättsstat att
ålder. led i den humana behandlingen ingår bamSom ett att som
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har frihetsberövats inte skall blandas med frihetsberövade vuxna
i de fall då detta kan till barnets bästa. konven-Enutom anses vara

tionsstat inte håller barn och frihetsberövatssom vuxna som
åtskilda, måste kunna motivera vilketpå det förenligt medsätt är
barnets bästa.

den internationellaI konventionen medborgerliga ochom
politiska rättigheter har berövats sin frihet skallattanges envar som
behandlas humant och med aktning för människans inneboende
värde artikel 10.1.

Bestämmelsen i artikel 37 c i Barnkonventionen fri-att ettom
hetsberövat barn, i undantagsfall, skall ha hålla kontaktutom rätt att
med sin familj får bakgrund andra bestämmelser imot.ses av
konventionen betonar familjens betydelse för barnet. Desom
undantagsfall åsyftas bl.a. det inte skulle förenligtär attsom vara
med barnets bästa hålla kontakt med familjen eller allmännaatt att
intressen såsom betydelsen effektiv brottsutredning underav en
häktningstiden sig särskilt starka.gör En orsak till inskränk-annan
ning kan hänsynen till säkerheten på anstalt.vara en

I sitt remissvar i anledning ratificeringen Barnkonventionenav av
anförde Svea hovrätt bestämmelserna för barnet hållaatt rätt attom
kontakt med sin familj brevväxling och besök stå igenom synes
strid med svensk gällande såvitt ungdomar intagnarätt, iavser
kriminalvårdsanstalt. Hovrätten det i lagen 1974:203attangav om
kriminalvård i anstalt KvaL saknas bestämmelser särskiltsom
reglerar ungdomars speciella behov kontakt familjenmed underav
den tid de intagna i kriminalvårdsanstalt.är

Artikelns bestämmelser barn har frihetsberövats skallattom som
hållas åtskilda från har sin motsvarighet i den internationellavuxna
konventionen medborgerliga och politiska rättigheter artikelom

b.10.2 Denna bestämmelse dock långtgående och stadgarär mer
ungdomsbrottslingar skall hållas åtskilda frånatt ochvuxna ges en

efter deras ålder och rättsliga ställning avpassad behandling. Sverige
har förbehållit sig inte tillämpa denna bestämmelse.rätten att

FN-kommittén har i samband med såväl undertecknandet av
Barnkonventionen de första länderrapportema uttalat sinsom oro

det i flera länder finnsöver regleratt avviker från artikelnssom
bestämmelser hålla frihetsberövade barn åtskilda frånattom
vuxnaf skälDe har framförts de olika länderna för haattsom av en

4 Detta gäller bl.a. Australien, Canada, Finland, Nya Zeeland, Storbritannien och
Sverige
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åtskilda frånbarn inte konsekvent hållsordning innebär attsom
sida inteFN-kommitténsolika slag. Frånär synes manvuxna av

utgångspunkt förinte har barnets bästaländernaacceptera att som
ungdomar.anstaltsplaceringsina regler avom

föreslogratificeringen Barnkonventionensamband medI av
för bestämmelsernaförbehåll skulleföredragande statsrådet görasatt

vuxnafochåtskiljande barnartikel bestämmelseri 37 c om av
iemellertid bestämmelserna 8 § KvaLRiksdagen ansåg att om

syftet med konventio-uppfylldekriminalvård i anstalt otvivelaktigt
bedömning syftet medbestämmelser. Enligt riksdagens varnens

berövatsfrämst mycketdessa bestämmelser att personer somunga
kriminellaförhärdadefriheten inte skulle placeras med äldre, mer

personer.
vid bedömning-anförde bl.a. det viktSocialutskottet äratt attav

i minnetkonventionen hållaSverige uppfyller kraven i attav omen
världsomfattande plankonventionen avsedd tillämpas påär ettatt

Konventionen måstemycket skiftandeoch på rättssystem art.av
för varje natio-tolkas den får rimlig mening inomså att ramenen

system."nellt
aktuellasyftet med denVidare anförde Socialutskottet att

mycket harbestämmelsen i konventionen främstär att unga som
med äldre,berövats friheten inte skall placeras tillsammans mer
enligt utskottet,förhärdade kriminella syfteDetta var,personer.

inteotvivelaktigt uppfyllt för Sveriges del. andra, i SverigeDet är
sammanblandning frihetsberövandeförekommande former avav

främst riktar sigbarn och bestämmelsen, enligt utskottetvuxna som
Sverige inte bordeUtskottet ansåg denna bakgrundmot. mot att

sig beträffande artikel 37 c.reservera
emellertid angelägetSocialutskottet ansåg det göra närmareatt en

fårkrav i denna del gå.analys hur långt konventionens ansesav
lagstiftningbrist i svensk eller iSkulle denna analys visa på någon

mening ändring påpraxis området borde enligt utskottetspå en
lämpligt sätt övervägas.

kommitténs kommenterande slutsatser med anledningI FN av
den avlämnade uttryckte kommitténår 1992 svenska rapporten oro

45Se för implementeringHodgkin och Newells frågeställning i sin checklista av
Barnkonventionen. frågan which child beDäri ställs "In situations in a mayany
detained with adults, does legislation interests of childrequire that the best must
be primary consideration"a
45Prop 1989/901107 27s.
47Bet. l989/90:SOU28
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frihets-barndet gällerFörhållandensvenskade när attöver som
föreslogKommitténfrånåtskildainte hålls attberövats vuxna.

frihets-säkerställaförskulleövervägandenfortsatta attgöras att
särskiltdetDärvidfrånåtskildabarn hålls ärberövade vuxna.

till anstalts-alternativochbästatill barnetshänsynenviktigt att
vistelse iakttas.

förhållandenSvenska

Allmänt

bestämmelseartikelnsbestämmelsefinnsl KvaL motsvararsomen
behandlas medskallintagenbehandlinghuman attom enom

medskall bemötasmänniskovärde 10 §. Hanför hansaktning
vistelseförenade medsvårigheterför de särskildaförståelse ärsom

anstalt.i

anstaltPlacering i

skall särskiltfyllt 21 årinte harintagenplaceringVid somav en
hållsföranledersärskilda skälintedenne,beaktas annat,att om
hansinverka menligtkanintagnaåtskild från sådana som

ochi samhället 7 8 §§.anpassning
anstaltssystemetdetframhöllsförarbetena till KvaLI att nya

i principolika anstalterintagna mellanfördelningenmedförde att av
gällde åtminstoneålder.de intagnas Dettaske oberoendekom att av

lokalanstalterna.frågai om
ratificieringenföregick den svenskaremissbehandlingdenI som

hovrättbl.a. Sveaflera remissinstanser,Barnkonventionen angavav
med konven-förenligaintebestämmelsernasvenskaoch deatt var

bestämmelser.tionens
frånkonventionen utgåranförde i sitt remissvarRiksåklagaren att

sådanåtskilda.skall hållas Enochbarnpresumtionen att vuxnaom
artikelnbordehovrättEnligt Sveafinns inte i 8 § KvaL.presumtion

åläggskonventionsstaternaartikel varimed 40.3tillsammansläsas
anpassade förspecielltinstitutioner,införandetfrämja äratt somav

begått brott.befinns skyldiga habarn attsom
utformamöjligheternakonstateradeFängelseutredningen attatt

får någonintagna intekriminalvårdslagstiftningen så att unga
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kontakt med äldre intagna begränsade. Enligt utredningen fannsär
modeller.det två tänkbara

Den lösningen skulle innebära alla ungdomar under 18 årattena
samlas i eller fånågra centralt belägna anstalter. praktikenlen
Förmodligen endast anstalt för hela landet eftersomen gruppen
fängelsedömda liten. Samtidigt skulle likväl till-är gruppen vara
räckligt för upphov till särskilda problem. En erfarenhetstor att ge

har gjorts inom kriminalvården nämligen det nöd-ärattsom var
vändigt begränsa antalet ungdomar samtidigr intagna iatt ärsom
anstalt. konsekvensEn ha alla fängelsedömdaattannan av ung-
domar i anstalt kan bli ungdomarnas möjligheter hållaatt atten
kontakt med sina Föräldrar försämras eftersom anstalten måste
placeras förhållandevis centralt i landet. andra lösningen skulleDen
innebära den placeras hemorten isolerasoch där frånnäraatt unge
de äldre. enskildeDen kommer då enbart träffa anstaltspersonal,att
besökare möjligen någon enstaka jämnårig intagen. Fängelse-samt

dettautredningen ansåg inte förenligt med den bästa.att var unges
Erfarenheten det danska med anstaltsavdelning försystemet-av en

under 18 år strikt åtskilda från äldre enligt Fängelseut-ärunga -
redningen entydigt negativa. Enligt Fängelseutredningen föreföll det
sammanfattningsvis inte förenligt med de bästa införaattvara ungas

ordning helt utesluter kontakt med äldre intagna. Denen som
tolkning Barnkonventionen hittills har i Sverigeaccepteratsav som
borde enligt Fängelseutredningens mening inte frångås.

Som kommer behandlas i det följande finns förslagnärmare att
ändra i det nuvarande påföljdssystemet för ungdomar underattom

21 år. påföljd, överlämnandeEn till vård vid särskilt ungdoms-ny
hem föreslås. Tillämpningsområdet för denna påföljd kommer att

förtillräckligt fängelsestraffet i princip skall kunnaatt ut-vara
alternativ för de lagöverträdarna. Eftersommönstras yngstasom

den längsta tiden för placering vid särskilt ungdomshem föreslås bli
fyra år kan det dock fortsättningsvis bli någon enstaka ungdomäven

fängelse/gvarje år döms tillsom
Förslagen ändra påföljdssystemet för ocksåatt utgörom unga

utgångspunkt för den beredning frågan frihetsberövadeattav om
barn skall hållas åtskilda från f.n. sker inom Justitie-vuxna, som
departementet. detl beredningsarbete pågår föraövervägs attsom

bestämmelse i KvaL barn placeras i anstalt skallatt etten om som

l SOU 1993:76
49Ds 1997:32
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till barnets bästaintedetåtskilt frånhållas varaansesvuxna om
det.inte göraatt

följande principerantagitharKriminalvårdsstyrelsen KVS tre
innebärförsta principenlagöverträdare under 18 år. Denbeträffande
det inteåtskilt frånskall hållasbarnfrihetsberövatettatt vuxna, om

förpliktarEnligt KVSdet.intebästatill barnets göraattvaraanses
vadochfall särskiltenskiltvarje avgöratill i prövaartikel 37 attc

domvidprincipen skallden andraEnligtbästa.till barnetsär ensom
hand skeförstaplacering idäröverochfängelse två årpå
anstalt bestårdennaMariefred. intagnaDekriminalvårdsanstalten

tilldomVidunder år.25hälftentill än enpersonerungaavmer
speciellaochgrovhetoch där brottetsfyra och därutöverfängelse

den tredjekan, enligtpsykiska hälsadömdestill denknutetärart
kriminalvårds-ske vidspecialavdelningplacering vidprincipen, en

iNorrköping.anstalten
överlämnande tillpåföljdenföreslagnaverkställighet denVid av

i artikel 37 cbestämmelsentordeungdomshemsärskiltvård vid
vården ochbehandlingsinnehållet itillMed hänsyntillämplig.vara
mellan deföreliggakommeråldersskillnadenden ringa attsom

kunnaintebestämmelsentorde dockintagnaoch deäldsta yngsta
ut.fullttillämpas

fñhetsberövatsandraPlacering somav

häktadebehandlingen1976:376andra stycket lagenI 3 § avom
sådantskall skeförvaringenm.fl. föreskrivs sättoch anhållna att

varandra i målpåverkakanhäktadeförbindelse mellan antasatt som
Även häktad,skalli övrigtförhindras.ärende såvitt möjligteller

förhan inteförvaras såunder år, utsättshan 21särskilt attärom
häktad.inflytandeolämpligt av annan

underrättathadepolismyndigheten intedärärende hos JOI ett
gripits har JO påhade sättvårdnadshavaren att sammasonenom

hänvisat tillanhållningsärendenarefereradeföregåendei detdesom
har iKritikavsnitt 14.5.3.bestämmelser seBarnkonventionens

underlåtenhetför sinansvariga polisernadeärendet riktats attmot
vårdnadshavaren.underrättainte

skallde under årbestämmelser 18finns inte någraI LVU attom
infor-och 20-åringar. Aväldre intagna, dvs. 19hållas åtskilda från

5° föregåendeSe not
5 2931-1994Dnr
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mation utgiven institutionsstyrelseStatens SiS framgår fleraattav
särskilda ungdomshem målgrupp ungdomar mellan 13som anger
och 20 år. kan förekommaDet det finns spridning blandatt en
intagna på särskilt ungdomshem mellanpå och13 20 år. Detett är
då fråga de hemmen med flera byggnader.större Deseparataom

hålls då åtskilda från de äldre behandlingsavdel-attyngre genom
ningarna finns i olika byggnader. Däremot dras inte någon skarp

mellan och åringama17 18 eftersom det, med tankegräns den
ringa åldersskillnaden, kan bra för dem bo och behandlasattvara
tillsammans.

tvångsvårdadeAv ungdomar under perioden januari1 1992-
juni fick30 1993 ungdomarll 26 vård inom Vuxenpsykiatrin.av

Som skäl för detta i majoritet fallen avsaknadenanges en av av
inom den bam- och ungdomspsykiatriska verksamheten. Iresurser

resursbristen ligger också bristande möjligheter handatt ta om
ungdomar.utagerande

En parlamentarisk kommitté har tillsatts för vissaöversynen av
mm.frågor psykiatrisk tvångsvård direktivenI finns dock inteom

angivet frågan hålla ungdomar under 18 år frihets-att attom som
berövats åtskilda från skall utredas.vuxna

Besök och brevväxling

För intagna i kriminalvårdsanstalt och för häktade och anhållna finns
bestämmelser brevväxling.besök och Huvudregeln är rättom en
för de intagna till besök, brevväxling och telefonsamtal. Inskränk-
ningar kan bl.a. med hänvisning till säkerhetengöras anstalten.
Bestämmelserna generella och det finns således inga särbestäm-är
melser för ungdomar under 18 år. finnsDet inte heller några
myndighetsföreskrifter eller allmänna råd reglerar dessa frågor.som
Enligt uppgift från till vilkenKVS, de intagna kan framföra
klagomål förhållandena på anstalten, upplever inte där attom man

52Uppgifter hämtade vid samtal med företrädare för SiS
53"En undersökning barn och ungdomar erhållit psykiatrisk tvångsvård"av som
Socialstyrelsen, november 1996. Enligt undersökning för perioden 1 oktoberen
1996-31 1997 gjord Socialstyrelsen hade 20 ungdomar under 18 årmars av
tvångsvårdats vuxenpsykiatrisk enhet
54Dir 1995:140
5525-30 KvaL och 9-12 lagen§§ behandling häktade och anhållnaom av
mfl.
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brevväxling ochsärskilda bestämmelser besök,avsaknaden omav
under innebär några problem.telefonsamtal för ungdomar 18 år

rättssäkerhetsfrågor förVissa14.5.5 ett

barnfrihetsberövat

Artikel 3 7

barn skall ha få tillgång tilld frihetsberövatvarje rätt att snarast
och lämplig hjälp fåsåväl juridiskt biträde rätt attsomannan

domstol ellerlagligheten frihetsberövande prövadi sitt annanav en
oberoende och opartisk myndighet till snabbtbehörig, rättsamt ett

beslut saken.i

Artikelns innebörd

artikel d finns ovillkorlig for varje frihetsberövat barn37I rätten
få tillgång till såväl juridiskt biträde lämpligatt snarast som annan

hjälp. Något för konventionsstaten införa reglerutrymme att som ger
domstolar och myndigheter för bedömning det ärutrymme om

biträde finnas. gällerbefogat med juridiskt inte Detsammasynes
fåartikelns övriga bestämmelser sin sak prövadrätt attom av en

domstol och opartisk myndighet till snabbt beslut irättsamt ett
saken.

biträde sambandSärskilda bestämmelser till juridiskt irättenom
internationellafrihetsberövande finns inte sig i denmed ett vare

medborgerliga och politiska rättigheter eller ikonventionen om
till juridiskt biträdeEuropakonventionen. Bestämmelser rättom

frågan rättvis ochfinns i stället i de bestämmelser rörsom om en
offentlig rättegång avsnitt 14.5.8.se

Enligt de nämnda internationella konventionerna skall dennu
anhållits eller häktats for brott ha ofördröjligen prompt-rätt attsom

ly ställas inför domare eller ämbetsman beklätts meden annan som
domsmakt artikel i den internationella konventionen9.3 om
medborgerliga politiska rättigheter och artikel Europakon-och 5.3 i
ventionen.
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har frihetsberövatsOm någon anledning anklagelseänav annan
brott har han påfordra lagligheten frihetsberövandeträtt att attom av

snabbt domstol.prövas av
Såväl i den internationella konventionen medborgerliga ochom

politiska rättigheter i Europakonventionen finns bestämmelsersom
den har berövats friheten misstänkt for brott skallattom som som

ha till rättegång inom skälig tid eller frigivningrätt i påväntan
rättegång artikel 9.3 respektive artikel 5.3.

förhållandenSvenska

I svensk lagstiftning finns regler säkerställer snabbtettsom
förfarande for frihetsberövade. Detta gäller såväl fårätten att
frihetsberövandet domstol få avgörandeprövat i sak.att ettav som

barn underFör 18 år har frihetsberövats, gäller bestämmelsernasom
i LUL se avsnitt l4.5.8.

Allmänt14.5.6 behandling barnom av som
har begått brott

Artikel 40

Konventionsstaterna erkänner för barn misstänksvarjerätten som
eller åtalas för eller befunnits skyldigt ha begått brottatt att
behandlas på främjar barnets känsla värdighet ochsättett som av
värde, stärker barnets respekt för andras mänskliga rättighetersom
och grundläggande friheter och hänsyn till barnets åldertarsom
och önskvärdheten främja barnet återanpassas och påatt sigatt tar

konstruktiv roll samhället.ien

ratiñceringspropostionenI det allmänt kanatt sägasangavs om
innehållet i hela artikel det40 i vad redanatt motsvarar stort som
gäller för Sverige enligt bestämmelser i den internationella konven-
tionen medborgerliga och politiska rättigheter och i Europakon-om
ventionen.

56Prop. 1989/90: 107 s.86
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strafflagstiftningretroaktivFörbud14.5.7 mot

Artikel 40.

bestämmel-tillämpligamed beaktandeändamål ochdettaFör av
särskiltskall konventionsstaternainternationella instrumentiser

säkerställa att
eller befinnasåtalas forför ellerskall misstänkasbarna inget

under-handling ellerbrott på grundha begåttskyldigt att enav
internationellnationell ellerförbjuden enligtlåtenhet inte varsom

begicks;då denvid den tidpunkträtt

innebördArtikelns

mänskliga rättigheternadeklaration deuniversellaI FN:s angesom
vidunderlåtenhethandling ellerfår föringen dömasatt som

inhemsk ellerstraffbar enligtden begicks inteförtidpunkten när var
intetillfogas i deklarationenartikelinternationell 11.2. Det atträtt

tillämpligt vid denstraff får bestämmas vadheller högre än som var
straffrättsligabegicks.straffbara gärningen Dennatidpunkt då den

nullanullum lege,legalitetsprincip sines.k. crimen sine poena-
internationella konven-uttryck i denkommit tilllege har också-

irättigheter och Europa-medborgerliga och politiskationen om
respektive artikel 7.konventionen artikel 15

förhållandenSvenska

fårbrottspåfoljd intestraff ellerregeringsformenI att annananges
denbrottspåföljdbelagd medför gärning inteåläggas närsom var

for gärningenbrottspåföljd åläggasheller får svårareförövades. Inte
föreskriven då kap.10 §.den 2än som var

föreskrivsinförande brottsbalkenlagen 1964: 163I attom av
straffför inte stadgatfår dömas for gärning, vilken detingen närvar

gälldebegicks. Straff skall bestämmas efter den lagden närsom
skall denföretogs. Gäller lag dom meddelas,gärningen närannan

från straff eller till lindrigaretillämpas, den leder till frihetlagen om
straff §.5
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Rättssäkerhetsl 4.5.8 garantier

Artikel 40.2

b barn misstänks eller åtalas för ha begåttvarje brott skallattsom
ha åtminstone följande garantier:

t betraktas oskyldigt barnets skuld blivit lagligeninnanatt som
fastställd;

ii och direkt underrättas anklagelserna sigatt snarast motom
och, lämpligt, föräldrar ellersina vårdnadshavare, ochom genom

få juridiskt biträde eller lämplig hjälp vid förberedelseatt annan
och framläggande försvar;sittav

iii varje barn misstänks eller åtalas för ha begått brottattsom
skall åtminstone ha följande garantier: få saken avgjordatt utan
dröjsmål behörig, oberoende och myndighetopartisk ellerav en
rättskipande i opartisk förhandling enligt lag och i närvaroorgan en

juridiskt eller lämpligt biträde och, såvida det inteannatav anses
strida barnets bästa, särskilt med beaktande barnets åldermot av
eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;

iv inte tvingas vittnesmål eller sigerkänna skyldigt;att attavge
förhöra eller låta förhöra vittnen åberopas barnetmot samt attsom

lika villkor för räkning ochfå vittnen inkallade förhörda;egen
v barnet ha begått brott, detta beslut och beslutatt, om anses

åtgärder till följd därav omprövade högre behörig,om av en
oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande enligtorgan
lag;

vi kostnad få hjälp tolk, barnet inte kan förstå ellerutan av om
tala det språk användssom

vii få sitt privatliv till fullo respekterat allaunder stadier iatt
förfarandet.

Artikelns innebörd

b2 t

Bestämmelsen i b i2 betraktas oskyldig tills hans skuldattom som
lagligen fastställts kommer till uttryck i den internationellaäven
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rättigheter och ipolitiskamedborgerliga ochkonventionen om
respektive artikelartikel 14.3.Europakonventionen 14.3

ochb2 iii

behandlar detoch b iiib 2Bestämmelserna i punkterna 2
för ha begåttbarn misstänksfrån detförfarandeträttsliga attatt ett

sönderfaller iBestämmelsernadomstolsförhandlingen.tillbrottett
juridiskt ellertillavgörande saken,snabbtdelfrågor; rättenetttre av

eller vårdnadshavarnas Denföräldrarnasbiträde närvaro.samtannat
intematio-behandlade i denfinnsden andra fråganförsta och även

ochpolitiska rättighetermedborgerliga ochnella konventionen om
Europakonventionen.i

medborgerliga ochkonventioneninternationellasåväl denI om
vissaEuropakonventionen uppräknasirättigheterpolitiska som

rättigheterrespektiveartikel 6.3. Dessaminimirättigheter 14.3
allmänna rättvistillingår i densärskilda element rättenutgör ensom

minimi-and public hearing. Enoffentlig förhandling fairoch av
grunden förinnebörden ochunderrättadblirättighetema är att avom

förunderrättelse inomanklagelserna honom. Dennamot ramen
och detaljerad denprecismåstebrottmålsprocessen änvara mera

artikelanhållen 9.3skall lämnas till seunderrättelse en personsom
politiskamedborgerliga ochkonventioneninternationellai den om

Europakonventionen.och artikel irättigheter 5.2
brottmålrättegång ifinns kravEuropakonventionenI attett

artikelskall hållas inom skälig tid 6.1.anklagelse för brottrörande
skälig tid isaktid betyder inte härskäligBegreppet somsamma

konven-artikel ifrihetsberövande 5.3samband med seett samma
tion.

vederbörandeEuropadomstolen haravgöranden idet gällerNär
avgjortdomstolen inte hari fall,regering många ettavsett attsom

eller vissdomstolarnaförsvar anförtskälig tid, till sittmål i att en
Europadomsto-arbetsbörda.omfattandehaft alltfördomstol har en

framhålladettalen har kommenterat äratt staternaattgenom
det därvidrättsväsende ochorganiserar sittansvariga för hur de att

uppfyllakapacitetdomstolarna hardem tillseankommer på attatt att
enligt Europakonventionen.förpliktelserna

i bbestämmelser återfinns 2motsvarandeBamkonventionens
åtalas för ha begåttmisstänks ellervarje bam attatt somangersom

och i banklagelserna 2direkt skall underrättasochbrott snarast om
gällerdröjsmål. detavgjord Närfå sakeniii ettutanattom
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frihetsberövat enligt artikel dbarn 37 i detsägs, angettssom
fåföregående, barnet har snabbt beslut i saken. Pårättatt att ett

Europakonventionen på snabbi ställs kravsätt störresomsamma
Därmed intehandläggning det gäller frihetsberövade barn.när sagt

Barnkonventionenför snabbt domstolsavgörandeskälen enligtettatt
främja snabbtpå det allmänt braenbart beror är ettatt rent att

avgöranderättegångsförfarande. främsta skälet till snabbtDet närett
snabb reaktionhar begått brott viktendet gäller barn är av ensom

samhällets sida.från
Innebörden Europadomstolens kommentarer att staternaomav

sådanträttsväsendetansvariga för organisera sätt attär ettatt
Barnkonventionen. Kon-uppfylls har bäringförpliktelsema även

arbetsbördatill harventionsstatema kan inte hänvisa att storen
sådant åtaganden gjortsfördröjt handläggningen på sätt attett som

inte kunnat uppfyllas.bestämmelserna i artikel b iii har40.2genom
biträde finns ifå juridisktBestämmelser Europa-rätt attom

internationella konventionen medborger-konventionen och i den om
respektive artikelpolitiska rättigheter artikel 6.3 c 14.3liga och

haden anklagade skalld. dessa bestämmelserI rättatt attanges
rättegångsbiträde han självförsvara sig personligen eller genom som

erhålla rättegångsbiträdehar Vid behov kan den anklagadeutsett.
flera fall harkostnad "rättvisans intresse så fordrar". Iutan om

regler förelig-Europadomstolen funnit brott konventionensatt mot
anklagade inte har försetts med rättegångsbiträdedärför denattger

rättshjälp. samtliga fall har domstolen gåtteller Ivägrats en
rättegångsbiträde utifrånprövning den anklagades behovav av

det målet förekommit kompliceradesådana kriterier isom om
rättsfrågor.

det gäller motsvarande bestämmelser i BarnkonventionenNär
ovillkorliga till sin karaktär dedessa änsynes vara mera ovan

refererade bestämmelserna i den internationella konventionen om
politiska rättigheter och i Europakonventionen.medborgerliga och

sådan uppfattning har också FN-kommittén uttryck för iEn gett
svenska till kommittén.samband med 1992 års Detrapport var

enligt kommittén otillfredsställande frågan försvarareatt om var
beroende påföljdens karaktär eller sociala myndigheternas väl-av



skyddbehov särskilt 459Barn1997:1 16SOU i av

vilja. offentlig försvarareenligt kommittén tillbordeMan attse
brott.barn misstänktes ha begåttalltid förordnades då ettett

skallFöräldrarnas medverkanBestämmelserna motsesom
preambel. DäriBarnkonventionensbakgrund vad isägsav som

enheten i samhället och dengrundläggandefamiljen denärattanges
viktig föroch särskiltför alla dess medlemmarnaturliga miljön

och till bådavälfärd. behovutveckling och Barnetsbarnens rättav
röd trådför barnet ocksåföräldrarnasföräldrar ochsina är enansvar

ochartiklarna 18.konventionens sakartiklar se 5i t.ex.
ellerför varje barn föräldrarnafrågaDet rättär attom en

såledesanklagelserna.blir informerade Detvårdnadshavama ärom
informerade. Skulleför de blisjälvständigingen rätt att envuxna

bästa skall den inte lämnas. Förinformation strida barnetssådan mot
föräldrarnabesluta informeramyndigheterna skall kunna attatt om

övervägandende skyldiga i sinavårdnadshavama böreller attvara
önskemål jfr. artikel 12.till barnetshänsynta

2biv

medborgerliga och politiska rättigheter finnskonventionenI enom
tilltalade får tvingas vittna sig självbestämmelse den inte motattom

direkt motsvarig-sig skyldig artikel 14.3 g. Någoneller erkänna
dess innehåll tordefinns i Europakonventionen,het inte varamen

regeln till rättvis rättegångden allmännatäckt rättenom enav
artikel 6.1.

i internationella konventionen medbor-Vidare föreskrivs den om
Europakonventionen dengerliga och politiska rättigheter och i att

förhöra vittnenskall förhöra eller låtatilltalade ha rätt att som
respektive artikel dhonom artikel 14.3 e 6.3 .åberopas mot

få vittnen inkalladetilltalade för räkningharDen även rätt att egen
åberopadeförhållanden vittnenoch förhörda under motsomsamma

bestämmelser innebär inte någon obegränsad ihonom. Dessa rätt

57Jfr FN-kommitténs uttalande i sina första Tyskland i vilken kom-rapport om
mittén bekymrad tyskarnas reservation innebär legalt elleröver att annatvar som

förordnas strafflagensbiträde inte behöver vid mindre överträdelse bestäm-av
melser Germany CRC/Cl5/ Add. 43 20para
5 artikel 15.1 i Beijingreglema följande till biträdeI sägs rättom
"Throughout the legal proceedings the juvenile shall have the right beto repre-

free theresented by legal adviser apply legal aid where provision fortoa or
such the country"
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dessa hänseenden i stället det för de bådautan garanterar att parterna
i gäller villkor.processen samma

Barnkonventionens motsvarighet till de redovisade bestäm-nu
melserna återfinns således i artikel 40.2 b iv. Någon avgörande
skillnad mellan de olika konventionernas bestämmelser finns inte i
detta avseende.

2bv

få sin sakRätten omprövad regleras i den internationellaatt även
konventionen medborgerliga och politiska rättigheter och i detom
sjunde protokollet till Europakonventionen artikel respektive14.5
artikel 2.

2bv1

Även denna bestämmelse i Barnkonventionen har sin motsvarighet
i den internationella konventionen medborgerliga och politiskaom
rättigheter och i Europakonventionen artikel f14.3 respektive
artikel 6.3 e.

förhållandenSvenska

Allmänt

grundläggandeEn princip tillämpas i svensk interättsom men som
kommer till uttryck i svensk lagstiftning, ochär att var en som
misstänks och åtalas för brott skall oskyldig tillsett anses en
fällande dom den åtalade vunnit laga kraft.mot

frågor behandlasDe i artikelns övriga bestämmelser,som
förutom bestämmelsen betraktas oskyldig tills det finnsattom som

lagakraftvunnen dom, regleras i lagen med särskilda1964:167en
bestämmelser lagöverträdare LUL. reglerar iLagenom unga
huvudsak förfarande vad i åldern till år.15 21 När detavser personer
gäller brott begångna barn inte fyllt år finns särskilda15av som
bestämmelser i lagens 31-36 §§.
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handläggningSkyndsam

ochårfylltinte hardenförundersökning artonEn mot somsom
fängelse iföreskrivet ändetför vilketbrottgäller är sexmer

LUL.skyndsamhet 4 §särskildbedrivas medskallmånader
fattas sååtalsfråganbeslut iochskall avslutasFörundersökningen

delgivningfrånfyra veckorinomochkan skedet senast avsnart
rättegångsbalken.stycketförstakap. 18 §brottsmisstanke enligt 23

med hänsynnödvändigtdetöverskridas endastfårTidsfristen ärom
omständigheter.andrabeskaffenhet ellerutredningenstill

behandlasskall alltidårfyllt tjugoettinte hardenMål mot som
fylltinte hardenåtalallmäntVäcks29 §.skyndsamt mot som

fängelse iföreskrivetför vilket det änbrottförår ärett merarton
åtgärderföreskrivna föriakttagasskall de fristermånader ärsomsex

veckaför den tidhäktad. ställettilltalade Idär deni mål är om en
hållandeförrättegångsbalkenkap. 14 §föreskrivs i 45 avsom

måliveckor.tid två Domskall gällahuvudförhandling, etten om
muntligenregel avkunnasskallfyllt årinte har 21denmot somsom

huvudförhandlingen 30 §.vid
Göteborgiåklagarmyndighetenharärende hos JO uppgettI ett

efterlevas.inte kanhandläggningstiderna i LULsärskildadeatt
Åklagarmyndigheten bl.a. följande.tillremiss JOhar i angett

förelegatikraftträdande har detbestämmelsensAlltsedan
tidsfristen. Undan-aktuellafölja densvårigheter attstora

endast detfår överskridastidsfristentagsregeln, dvs. äratt om
beskaffenhet ellerutredningensmed hänsyn tillnödvändigt

huvudregel.bliviti praktikenomständigheter, harandra
samverkanpåungdomsmålen byggeriFömndersökningama

Anledningenoch åklagare.polismyndigheter,mellan sociala
svårigheterhållas har varitkunnattidsfristen intetill storaatt

yttranden frånochfrån polisenutredningarnafå framatt
Åklagarna kontakter medupprepadehaftharsocialtjänsten.

effektivi-i syftesocialtjänstenpolisen ochföreträdare för att
härresultat. Detpåskynda förfarandetoch ärstörreutansera

problemet finns.det största

orsak till problemenbidragandeåklagarmyndighetenEnligt är enen
ungdomsrotel harfungerandevälpolissidan. Enomorganisation på

ungdomsärenden. Denutredningsenhet förprovisoriskersatts av en
ungdomsmålutredningförslag medorganisation påär avsomnya

59 1877-96Dnr
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närpolisen befarar åklagarmyndigheten ytterligare kommer för-
situationen.sämra
problem finnsDe i Göteborg har inte funnits i de inspek-som

tioner JO gjort på några andra håll i landet. har därDet varit fråga
städer.myndigheter i mindreom

JO, i sitt beslut har pekat på vikten fungerandevälettsom av
samarbete mellan polis, åklagare och socialnämnden, har funnit
anledning informera justitieutskottet, Justitiedepartementet ochatt
Riksåklagaren ärendet.om

Juridiskt biträde

misstänkteDen får biträdas försvarare han förbereder ochnärav
utför sin talan. Om den misstänkte under försvarareårär arton utses

den har vårdnaden honom kap.21 3 § RB.av som om
Reglerna offentlig försvarare i rättegångsbalken innehållerom

Ärinte några särskilda regler vad gäller omyndiga. den misstänkte
anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom,

han begär det. Offentlig försvarare skall också begäranom
förordnas för den misstänkt för brott, för vilket inteär ett ärsom
stadgat lindrigare straff fängelse i månader.än Försvarare skallsex
därutöver förordnas det föreligger särskilda skäl med hänsyn tillom
den misstänktes personliga förhållanden. Ett sådant särskilt förhål-
lande den misstänktes ålder kap.är 21 3 §.a

frågaEn förordnande offentlig försvarare skall dåtasom av upp
framställning det eller finner anledninggörs tillrättenen om annars

detta. offentligEn försvarare kan förordnas den misstänkteäven om
inte begär det 21 kap. 4 §. En misstänkt skall, i samband med att
han underrättas skälig misstanke, underrättas sin rätt attom om
under förundersökningen biträdas försvarare och offentligattav om
försvarare i vissa fall kan förordnas förundersökningskungö-12 §
relsen. Förundersökningsledaren skall anmälan tillgöra rätten om

offentlig försvarare enligt kap.21 3 § rättegångsbalken skallatt a
förordnas för den misstänkte kap.23 §.5

För tilltalad inte har fyllt år skall offentlig försvara-artonen som
förordnas, det inte uppenbart han saknar behovär attre om av

försvarare 24 § LUL.
förarbetenaAv till den nuvarande lydelsen bestämmelsenav om

offentlig försvarare framgår FN-kommittén hade synpunkteratt

°° Uppgifter inhämtade vid samtal med företrädare för JO
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Kommitténtidigare.gälldeförsvarareoffentligreglerde somom
enligtoffentlig försvararefråganotillfredsställandedetfann att om

karak-påföljdensberoendebestämmelsen i LULtidigareden avvar
välvilja.myndigheternassocialaeller detär

ändrades regelnkommitténfrånuttalandenabl.a.hänsyn tillMed
förarbete-lydelse.nuvarande ltill sinförsvarareoffentligi LUL om

följande°ändrade lydelsentill den angesna

brott börmisstänks förochårunder 18Personer är somsom
dedet ocksåuppgiftEnligtoffentlig försvarare. ätnormalt få

ochlagöverträdarei lagenbestämmelsernaaktuella ungaom
bötertillämpas. Trotskommitharrättegångsbalken attattsom

under år 1992år15-17påföljden i åldernvanligastedenär
meddela-totalt 4 144ipåföljden till böter 2 425bestämdes av
hos någrainhämtatsuppgifterenligttillämpas,de domar som

tillbestämmelsernalandet,i rätttingsrättemade större omav
lagöverträ-gällerdetoffentlig försvarare närgeneröst unga

årunder 18sällsynttordedare. Det att sompersonenvara
får det.inteoffentlig försvararebegärt att en

därförväckts,hadeåtal intefall där attgällde dedet t.ex.När
utfär-hadestrafföreläggandeellermeddelatsåtalsunderlåtelse att
torderättegångsbalkeniregleringenförarbetenaidats, attanges

offentligfårunder 18 årförgarantiertillräckliga attutgöra personer
offent-behövs. bestämmelsensärskildadet Denförsvarare när om

gällabarafortsättningendärför ibordeförförsvararelig ävenunga
tilltalade.för

skall kunnaårunder 18denfrågandet gäller ärNär att somom
detta.bestämmelserisaknas LULförsvararepåverka valet omav

förförsvarareRBi kap. 3 §bestämmelserna 21gällerSåledes attom
regelmotsvarandeNågonvårdnaden.hardenomyndig utses somav

offentlig försvarare.skall begäraavseendefinns inte vem som
tilltalad.endast dengäller äri § LULBestämmelserna 24 som

för denförundersökningenunderoffentlig försvarareBehovet av
itillgodosesväcksåtal aldrigfall däroch ihar fyllt 18 årintesom

med §samband 24rättegångsbalken. Iireglerna attstället genom
bestämmel-ställning tillriksdagennuvarande lydelsesinfick atttog

garantier förtillräckligarättegångsbalken atti utgör personerserna
väcks,där åtal intei de falloffentlig försvararefårunder 18 år även

f 1994/95212Prop.
52 föregåendeSe not
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för åtalsunderlåtelse meddelas ellert.ex. strafföreläggandeatt
utfärdas.

Föräldrar och vårdnadshavare

När åtal väcks den inte har fyllt år, skall tingsrättenmot artonsom
underrätta vårdnadshavaren eller för denannan som svarar unges
vård och fostran åtalet och tidpunkten för huvudförhandling-om om

det inte finns särskilda skäl det. Vårdnadshavaren skallmoten, om
höras åtalet brott för vilket kan följa fängelse inteom avser om
särskilda skäl talar det 26 §.mot

Om någon inte har fyllt år skäligen misstänkt förärartonsom
brott, skall vårdnadshavaren eller för denannan som svarar unges
vård och fostran omedelbart underrättas kallas till förhörsamt som
hålls med den detta inte till för utredningen ellerärunge, om men
det finns särskilda skäl det 5 §.motannars

tillRätt omprövning

När det gäller artikelns bestämmelser få sin sak prövad iattom
högre instans finns inga särregler för barn eller ungdom.

till tolkRätt

Rätt till tolk har vittne eller skall höras införpart, rättenannan som
och inte klarar svenska språket. Ersättning till tolk betalassom av
allmänna medel kap.5 RB.

14.5.9 Bestämmelser, förfaranden och myndigheter
särskilt anpassade för barn

Artikel 40

Konventionsstaterna skall främja införandet lagar ochav
förfaranden upprättandet myndigheter och institutionersamt av som

3 Prop. 1994/95:12, bet l994/95:JuUl, rskr. 1994/95:39, bet. l994/95:JuU6,
rskr 1994/951165
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elleråtalas forellermisstänksanpassade för barnspeciellt somär
särskiltskallochbrottbegåtthaskyldigabefinns att

strafbarhetsålder;lägstafastställaa en
behandlingförönskvärt,ochlämpligtdå sååtgärder,vidtab är

domstolsförfarandeanvändaålderunder dennabarn attutanav
tillskyddrättsligtochrättighetermänskligaförutsättningunder att

respekteras.fullo
föreskrifterochledningvård,åtgärder omOlika t.ex.som

all-förfosterhem,vårdövervakning, irådgivning,tillsyn, program
tillalternativandraochyrkesutbildningochutbildningmän

barnsäkerställafortillgängliga attskall finnasanstaltsvård att
ochvälfärdderas ärförlämpligtbehandlas på ärsättett som

tillochförhållandenpersonligatill derasmed hänsynbåderimligt
brottet.

innebördArtikelns

främjaskall sökakonventionsstaternaföreskrivsartikel 40.3 attl
ochmyndigheterförfaranden upprättaochlagar samtinförandet av

ellermisstänksför barnanpassadespecielltinstitutioner är somsom
Konventions-brott.begåtthaskyldigabefmnsellerför attåtalas

straffbarhetsålderlägstafastställasärskiltdärvidskall enstaterna
behandlingförönskvärt,ochlämpligtsådååtgärder,vidta är avoch

underdomstolsförfarande,användaålderdennaunder attbarn utan
fullotillskyddrättsligtochrättighetermänskligaförutsättning att

respekteras.
ochledningvård,åtgärderolikaskall t.ex.artikel 40.4Enligt som

fosterhem,vård iövervakning,rådgivning,tillsyn,föreskrifter om
andraochyrkesutbildningochutbildningallmänförprogram

säkerställatillgängliga för attfinnasanstaltsvård atttillalternativ
välfärd ochför deras ärlämpligtbehandlas ärsättbarn ett som

och tillförhållandenpersonligaderastillmed hänsynbåderimligt
brottet.

ibestämmelsernamedtillsammansoch 40.440.3Artiklarna
på-inriktninginnebärfrihetsberövandenbartikel 37 enom

fängelse.särskiltpåföljder,frihetsberövandefrånbortföljdssystemet
denrehabiliteringinriktatpåföljdssystemetskallstället avI vara

mål.slutligtsamhällettillanpassningmed somunge
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Allmänt det påföljdssystemetsvenskaom

Straffvärdets betydelse för bestämma påföljd liggeratt till grund för
de regler i brottsbalken började gälla år 1989.nya Straffvärdetsom
skall uttryck för hur klandervärt brottet Straffvärdetge är. är en
funktion gämingens skadlighet eller farlighet gärningsman-av samt

skuld sådan den kommit till uttryck i gämingen.nens
Straff skall, med beaktande intresset för enhetlig rätts-av en

tillämpning, bestämmas inom för den tillämpliga straffskalanramen
efter brottets eller den samlade brottslighetensart straffvärde. Vid
bedömningen straffvärdet skall särskilt beaktas den skada,av
kränkning eller fara gämingen inneburit, vad den tilltaladesom
insett eller borde ha insett detta de avsikter eller motivsamtom som
den tilltalade haft 29 kap. 1 § BrB.

Som förmildrande omständigheter straffvärdetnär bestäms skall
särskilt beaktas den tilltalades handlandeatt stått i samband med
hans uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesför-
måga 29 kap. 3 § 3. Bestämmelsen torde främst tillämpligvara
ungdomar. Omognad reducerar skulden och sänker därför straffvär-
det. Tillämpningen bestämmelsen bör ske med försiktighet.av stor
Detta markeras det skall sigatt röra uppenbart bristandegenom om
utveckling Att någon allmäntetc. omdömeslös,rent är vilket torde
kunna mångasägas begår brott, inte skäl förär tillämpaom som att
bestämmelsen

Lagöverträdarens ungdom skall särskilt beaktas vid straffmät-
ningen, han under 21 år han begick brottetnär 29 kap.om 7var §.
Tanken bakom denna bestämmelse ungdomarär helst inteatt skall
vistas i fängelse och i fall under så kort tidvart möjligt.en som

De redovisade bestämmelserna uttryck för mildare påger en syn
lagöverträdare och implicerar motsvarande kravunga andra

regler i reaktionssystemet för ungdomar. Utöver dessa bestämmelser
finns grundläggande bestämmelse ungdomaren harattom som
begått brott innan de fyllt 18 år får dömas till fängelse endast detom
föreligger synnerliga skäl 30 kap. 5 §.

64Prop 1987/88:l20 86s.
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lagstiftningSvensk

Allmänt

påföljd.olikaflerafinns typersvenska avrättssystemetdetI
VillkorligpåföljdemafrihetsberövandeickedefinnsböterFörutom

påföljdvalVidfängelse.skyddstillsyn ansesoch samt avdom
skyddstillsyn.ochVillkorlig dompåföljdsvårare änfängelse som

skyddstillsynochdomVillkorlig

saknasdetbeaktaskalldomVillkorlig rättenförskäl omSom
sigtilltalade kommer göraden attbefaraanledning attsärskild att

skallskyddstillsyngällerdetNärbrottslighet.fortsatttillskyldig
dennaanledningfinns attdet antaattbeaktasärskilträtten om

fortsattfrånsigavhållertilltaladedentillbidrakanpåföljd att
frånövervakningmedförenadskallSkyddstillsynbrottslighet. vara

14i lägstfängelsemedförenaskanSkyddstillsyndomen.fördagen
skyddstillsyndomVillkorligSåvälmånader.högstoch somdagar tre

dagsböter.medförenaskan

socialtjänstenÖverlämnande vårdtill inom

tilldömaförställetiföregående kan atträtteni detharSom angetts
begåtthardenöverlämnapåföljdemanämndade somnågon nuav

BrB. Rättenl-3 §§kap.vård 31särskildtillgärningbrottslig
detpåföljden. Närutformamyndighetdå attöverlämnar annan

social-överlämnanderegelidetårunder 18ungdomar ärgäller
socialtjänsteninomvårderforderligföranstaltanämnden att om

påföljddennaVäljaskall kunnai fråga. För rättenkommer attsom
begåtthardendomstolen avgöraprincipidet attåligger somom
enligtåtgärdellervårdföremål förblikangärningbrottslig annan

LVU.ellersocialtjänstlagen
vårdföremål förblikantilltaladedenprövningDomstolens om

tillställningskalldomstoleninteinnebär taeller LVUSoL attenligt
lagar.dessanågonenligtvidtasskallåtgärdvilkenfrågan avsomom

denmöjligtdetsåtillvida attendast ärdettaharDomstolen göraatt
sådanutsikt,ställs ieller ärpågårdet slagvårdfinna,kan att somav
inomtill VårdöverlämnandepåföljdVälja änböratt annanenman

socialtjänsten.
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Fängelse

detl föregående har särskildaangetts regleratt gäller för underunga
18 år vad gäller val fängelse påföljd 30 kap. 5 § BrB.av I detsom
föregående har även det vad gällerangetts att straffmätningen
29 kap. § finns7 bestämmelser direkt riktar sig till ungdomarsom
under 21 år och bestämmelserna iatt 29 kap. 3 § kan3 ha särskild
betydelse för ungdomar vid bedömningen brotts straffvärde.ettav

Val påföljdav

Vid val påföljd skall fästarätten särskiltav avseende vid omständig-
heter talar för lindrigare påföljd fängelsesom än ochen sådanaatt
omständigheter i 29 kap. 5 § därvid skall beaktassom anges 30 kap.
4 §. Rätten skall alltså innan den dömer till fängelse alltid pröva om
inte Villkorlig dom eller skyddstillsyn tillräckligtär ingripandeen
påföljd. Utgångspunkten för denna prövning primärt brottslig-är
hetens straffvärde. Utöver straffvärdet får beakta brottetsrätten art
och den tilltalades tidigare brottslighet. Den omständigheten att
gärningen har högt straffvärdeett oftaär avgörande skälett för att
döma till fängelse.

Vissa brott på grund sin motivera fängelseanses artav även om
de inte har särskilt högtett straffvärde. Vad här är t.ex.som avses

rattfylleri,grovt mened, vissa brott vapenlagenmot samt oprovo-
cerad misshandel eller i vissa fall våld tjänsteman.mot

För brott någon begått innan han har fylltsom 18 år får rätten
döma till fängelse endast det finns synnerliga skäl 30 kap.om 5 §.

bestämmelsensAv ordalydelse och dess förarbeten framgårav att
det endast i sällsynta undantagsfall får dömas till fängelse. I stället
bör har i det föregåendeangetts densom mellanär 15 och 17 årsom
i första hand överlämnas till vård inom socialtjänsten.

Anledning överväga dömaatt någon i dennaatt ålder till fängelse
föreligger endast det står klart det saknas förutsättningarom att för
vård inom socialtjänsten och brottet sådantär mycket starka skälatt
talar för frihetsberövande påföljd. Sådanaen skäl föreligger främst

brottetnär har högt straffvärde.ett Däremot det svårtär att ange
situationer där tidigare lagföringar eller brottets leder tillart
bedömningen måste dömaatt rätten till fängelse. Det överhuvud-är

inte lätttaget generellaatt exempel fall där fängelsege bör

65Prop. 1987/88:l20 120s.
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social-Överlämnande vård inomtillungdomar.förfrågaikomma
våldsbrottenallravid de grövstafrågaikomma ävenkantjänsten

följande.i detpraxisgenomgångenmord sesåsom

Åtalsunderlåtelse

förfarandenochlagartillskall allmänt attKonventionsstaterna se
åtalasellermisstänksbarnanpassade förspecielltinförs är somsom

Bestämmelsernabrott.begåtthaskyldigabefinns omeller att
dettabetydelse iLULoch 17 äri 16åtalsunderlåtelse sam-av

anfördei LULändringarnadetillförarbetena senastemanhang. I
följande.regeringen

tillmöjlighetervidsträcktamycketbestämmelserDessa ger
deinnanbrottbegåttharungdomarföråtalsunderlåtelse som

fall.dessaåtal ikanPresumtionen motsägasår.fyllt 18 vara
förgrundtanken ansvaretbygger attLagregleringen

socialtjän-vilaskallhuvudsakibrottbegåttungdomar som
regle-bakomtankeviktigkriminalvården. Eninteochsten

möjliggöråtalsunderlåtelseinstitutetockså enringen är att
begåsbrotthandläggningsmidigsnabb och unga.avsomav
huvudsakligenLUL1 §åtalsunderlåtelsegrund förDen som

ellervårdföremål förblirellerden ärvilar på är att unge
särskildamedeller lagensocialtjänstlagenenligtåtgärdannan

åtgärdförellervårdbestämmelser somannanungaavom
Åtalsunderlåtelse fårstöd.ellerfår hjälphaninnebär att

denskäl kanmeddetgrund attantasdennabeslutas om
för denlämpligastvadvidtas äråtgärd är unge.somsom

åtalsunderlåtelsebeslutantaletbeträffandeförarbetenaI omanges
följande.

åtalsunderlåtelser,11816totaltmeddeladesUnder år 1992
lägrenågotAntaletlagföringar. ärsamtligavilket 10 %är av
695.siffra 17motsvarandedåföregående årunder varän

åtalsunderlåtelser,Åldersgruppen 496erhöll 5år15-17 var-
med dåvaran-167LUL,dåvarande 1 §stödmed7704 avav

rättegångs-§kap. 7stöd 20medoch 557§ LULde 6 av
högre.siffror någotmotsvarande1991Under årbalken. var

nämndaföråtalsunderlåtelsertotalt 6 868meddeladesDå
182dåvarande § LUL,1enligt6 061åldersgrupp, en-varav

rättegångsbalkensenligtoch 625LULdåvarande 6 §ligt
regler.

74f66 1994/95:12Prop s.
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årBarn under 15

brottFör någon har begått innan han fyllt femton år fårsom som
påföljd inte dömas 1 kap. 6 § BrB Detta utesluter inte denatt som.är 15 år kan bli föremålän för utredning brott.yngre Denom som
misstänks för före 15 års ålder ha begåttatt brott kan bli Föremålett
för särskilt förfarandeett benämns bevistalan 37 § LUL.som
Förfarandet innebär åklagare får, det krävsatt allmänom ur
synpunkt, efter framställning Socialnämnd, länsstyrelse ellerav
vårdnadshavare för den begära prövning hos domstol huruvidaunge,
den begått brottet. Bestämmelserna allmänt åtal tillämpasunge om
vid bevistalan med det undantaget de tvångsmedelatt isom avses
24-26 kap. inteRB får användas.

När det gäller brottsutvecklingen BRÅ dengör analysen att
minderårigas brottslighet ökade kraftigt under perioden 1975-1994,

ökning med cirka 70 %. En ökningen avsevärt förstörre än
ungdomar BRÅ15-19 år. Det verkar enligt minderårigassom om
brottslighet sedan mitten 1970-talet ökar i snabbare takt föränav
ungdomar i åldern år.°715-19

De minderårigas brottslighet det gäller stöldbrottnär ökade något
långsammare Övervägandeän totala brottslighet. delengruppens av
ökningen kan hänföras till butiksstölderna; minderårigas brottslighet
koncentreras också i hög grad till dessa brott. Utvecklingen för
våldsbrott däremotär anmärkningsvärd. Antalet våldsbrott som
registrerats för minderåriga i relation till antalet 10-14 åringar i
landet har ökat med hela 500 % sedan år 1977. En del dennaav

BRÅ,ökning kan, enligt sannolikt tillskrivas ökad anmälnings-en
benägenhet, med sannolikhet Föreliggerstor det ocksåmen en
kraftig faktisk ökning denna brottslighet.av

Omhändertagande enligt LVU

Förutsättningar för omhändertagande

Om frivillig vård inte kan komma till stånd kan ingripande medett
stöd 3 § LVU bli aktuellt. Enligt detta lagrumav skall den som

missbruk, brottslig verksamhet ellergenom något socialtannat

67BRÅ-rapport 1996:4
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påtagligförutvecklingellerhälsasinbeteendenedbrytande utsätter
vård.förhandskadasrisk tasatt om

förutsätt-grundläggandeskada"risk för"påtagligUttrycket som
LVUinfördeslagenenligtvårdberedande nyagenomförning av

viharl4.2.2avsnittifara""allvarliguttrycketdåoch ersatte
LVU.enl. 2 §skada"förrisk"påtagligför begreppetredogjort

bestämningentidigaredenbakgrundenÄndringen attbör motses
skede,relativtiförstkundeske sentingripande ettsåtolkatshade att

tillkomma rättasvårtdetallvarliga attblivit så attproblemendå var
iingripakunna ettLVUenligtsåledesbörSamhälletmed dem. nya

destruktivvändamöjligheterfinns attdetskede, entidigare när
handförstaidetmarkerasuttrycketändrade attMed detutveckling.

fråga.iskall kommasocialtjänsteninomvårdär som
nivådensåledesskada"risk för"påtagliguttrycketMed anges

dentvångsomhändertagandeför ungeföreligga avbör att ettsom
interiskbetydandeÖvergående ärmindreellerskall få göras.

någotfråga.intehellerfåringripande. Detför omtillräcklig varaett
hellerskadas. Interisklöperbarnet attantagandesubjektivt attom

samhälls-allmännaomständigheter, t.ex.ovidkommandefår som
tvångsomhändertagande. Detförgrundtillläggas ettvärderingar,

förelig-riskförtalaromständigheter attkonkretafinnasmåste som

ger.
föri frågakommaintefårbrottgrundOmhändertagande av

intebrott ärenstakaförhelleroch intebagatellförseelser somrena
föruttryckbrottslighetvidförstallvarlig Det är gersomart. enav

kandet sägassamhällslivettillanpassning attbristandesådanen
bli frågadet kanbehandlingsbehov antasvård- ochföreligga somett

LVU.stödmedvårddenbereda avatt ungeom
syfteianvändas attintefårLV,UstödmedIngripande av
vård ochbehovdet finnssamhällsskyddet ettattutan avtillgodose

ingripandesådantemellertid inte ettattutesluterbehandling. Detta
samhällsskyddet.avseendekonsekvenserfåkanäven

VU-beslutLVerkställighet av

ochordnasskalldenvårdenhurSocialnämnden bestämmer ungeav
bestäm-DessaLVU.§vårdtiden 11underskall vistashanvar

vårdenförförutsättningarna attnödvändigasåledes demelser anger
bestämmelsernaövergripandestånd. Detill omskall komma

kommakanvårdformerDei SoL.finnsvårdansvarnämndens som
familjehemihem,enskiltivård ettomhändertagen ärförfrågai en
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eller i hem för vård och boende.ett Familjehem slagsär enskiltett
hem där placering sker socialnämndens försorg.en Nugenom
nämnda vårdfonner kan användas oberoende placeringen skerav om
frivilligt eller samtycke.utan

Tre grundläggande principer för vården kontinuitet, flexibilitetär
och närhet. Kontinuitet innebär den inte skall fåatt avbrottettunge
i sin pågående behandling behandlingsformernaäven växlar. Enom
anpassning behandlingsformen utifrån varje enskild individ skallav
ske, vilket kräver brett register olika handlingsalternativett av
oberoende vilken vårdform väljs. Närhetsprincipen innebärav som
vid vård det hemmetutom vården skall förläggas såattegna nära
hemmet möjligt. Skälet till förlägga vården hållattsom nära är

det kan viktigt fleraatt familjemedlemmar deltaratt i behand-vara
lingen eftersom den problem ofta uttryck förär svårigheterettunges
och brister i omgivningen.

Allmänt kan familjehemsvårdensägas att den dominerandeär
vårdformen för barn och ungdomar behöver bli föremål försom
omhändertagande. Särskilt gäller det för de barnen. Avsiktenyngre
med familjehemmen denär skall ingå familjemed-att unge som en
lem. Vård i familjehem har i många fall överlägsen vård iansetts
institution därför det uppståratt anknytning tillnäraen vuxna
föräldraersättare och därmed viktig känslomässig relation mellanen
dem och den unge.

Helhetssynen inom vârd- och behandlingsarbetet innebär att
socialnämnden skall lämna stöd, hjälp och bistånd efterannat en
bedömning den enskildes och hans familjs samlade behov.av I vissa
fall blir det dock nödvändigt med omfattande insatser vad deänmer
enskilda hemmen kan erbjuda. Enligt SoL har socialtjänsten ett

för det finns institutioneratt klarar dessaansvar omfattandesom mer
insatser. blirDet här fråga insatser sträcker sig helaöverom som
dygnet med särskilt utbildad personal i särskilt anpassade lokaler.

För vård på någon grund i 3 behöver§av unga, som som anges
stå under särskilt tillsyn, skall finnas särskilda ungdoms-noggrann
hem 12 § LVU. Det sig såledesrör inte kan beredasom unga som
vård och behandling i familjehem eller i hem för vård och boende.
Den har placerats på hem för särskiltunge ettsom tillsynnoggrann
kan hindras lämna hemmetatt och i övrigt underkastas den begräns-
ning rörelsefriheten nödvändigär för vårdenav skall kunnasom att
genomföras. Den rörelsefrihet får också inskränkas detunges när
behövs hänsyn till andra intagnas eller personalensav säkerhet
15 §-
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dock högst tvånormaltenhet,låstvård iberedasfårDen enunge
pågå längre,enheti låstvårdenkanUndantagsvisföljd.imånader

fonner.vistelse itilltillfällebereds öppnaresamtidigtden ungeom
ungdomshemmetsärskildaavseende detforskningsprojektI ett
ungdomshemmetinlåsningstiderochplaceringstiderRåby har

inlås-behandlingstider ochkonstateratsDärvid har attstuderats.
1982-1993.°3periodenstuderadeunder denökatningstider

mellanintagningstidemavarieradeperiodenstuderadedenUnder
ochmånadermedelvärde 13medmånader,ochmånad 52 ett1 en

avdelninglåsttiden påsammanlagdamånader. Denpå 11median
måna-medelvärde 7medmånader36ochmellan 0 ettvarierade

medmånaderoch 28varierade mellan 0 ettInlåsningstidender.
månader.medelvärde på 5,7

liggeravdelninglåsbarvistelsesammanhängandeforTiden
tyd-ökatocksåTiden harmånaderna.lagstadgade tvådeklart över

inlåsnings-Medelvärdet förtidsperioden.undersöktadenunderligt
undersöknings-börjanmånader ivarit 3,29hafrånhartider att av

denperioden. Påslutetmånader ivärden 7stigit tillperioden runt av
bådebehandlingsinriktning haruttaladmedavdelninglåsbara mest

ökatinlåsningstidensammanhängandeoch denplaceringstidema av-
månadertill 16,6månaderfrån 9,7ökatPlaceringstiden harSevärt.

tillmånader 9,4från 6,8inlåsningstidensammanlagdaoch den
månader.

riktning tillitendensfinnsSiSuppgifter från motsattEnligt en
tider.kortare Dettaalltdvs.Råbyfrån motden rapporten anger,som

underutredsintagnadenproblemSiS näruppfattas ettsomav
ungdomshemmet. Isärskildadetlämnardäreftermånader ochtvå

hemmet.lämnabereddintedeninnebär detfall är attmånga att unge

ungdomshemmensärskildaför deHuvudmannaskap

ungdomshemmensärskildadeförhuvudman1993sedan årStaten är
Huvudmannaskapetbenämndes.tidigarede12-hemeller § som

landstingskommuner-ellerfrån kommunernadå tillövergick staten
förhuvudmannaskapetÄven förekommitdethartidigare attna.

ungdoms-ungdomshem t.ex.särskildatillmotsvarighetdåtidens

forskingsöversikt utgivenproblemsocialamedungdomarVård avenav -
1996SiS,

59 81A.a. s.
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vårdsskolor från tid till växlat mellan och kommun. Förstatannan
planering och drift hemmen SiS.av svarar

Det ändrade huvudmannaskapet från år 1993 föranleddes av en
omfattande kritik den tidigare ordningen. Kritikenmot riktades mot

kommunaliseringen hade inneburitatt otillräcklig differentieringen
vården och alla behövde vård inte kundeatt erbjudas sådan.av som
SiS skall anvisa plats i särskilt ungdomshem socialnämndenom

har beslutat den skall vistas i sådantatt hem 12 § andraettunge
stycket. SiS skall denpröva vårdbehov och hemmetsunges
lämplighet. förutsätterDet SiS har god kännedom deatt om ungas
behov liksom ingående kunskap institutionernas olikaen om
behandlingsprofil och uppgift i den differentierade institutionsstruk-
turen.

Vårdens utformning m. m.

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i SoL
och i 11-20 §§ LVU. Socialnämnden för denattansvarar som gen-

nämndens försorg har tagits i hem det fårom emot ett annat än egna
god vård 22 § SoL. Vården bör utformas så den främjar denatt
enskildes samhörighet med de anhöriga och kontakt med hemmiljön.

Socialnämnden bestämmer hur vården den skall ordnasav unge
och han skall vistas under vårdtiden 11 § LVU. Ett sådantvar
beslut kan den själv överklaga hos länsrätten han/hon harunge om
fyllt 15 år.

Socialnämnden skall följa vården den får vård mednoga av som
stöd denna lag 13 §. Socialnämnden skall inom månaderav sex
från dagen för verkställighet vårdbeslutet vård medprövaav om
stöd lagen skall upphöra. Denna fråga skall därefterav prövas
fortlöpande inom månader från prövningen.senastesex

SiS leder och har tillsyn de särskildaöver ungdomshemmen.
Beslutar föreståndare vid särskilt ungdomshemett tvångs-en om
åtgärder skall detta meddelas huvudmannen.

I direktiven till Bampsykiatriutredningen7° utredningensägs att
skall föreslå åtgärder syftar till förbättra samarbetet medattsom
socialtjänsten, inklusive de särskilda ungdomshemmen, och hälso-
och sjukhusen. Detta berör således de ungdomaräven intagnaärsom
på särskilda ungdomshem grund de har begått brottattav
eftersom det inte ovanligtär dessa ungdomar haratt psykiskaäven

Dir 1995:75
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harungdomshemmensärskilda ävenför deFöreträdareproblem.
vårdproblem nekaspsykiskamed akutaungdomaromvittnat att

förfinnsdet intehänvisning tillmed attpsykiatrininom att resurser
ungdomar.utagerandeta emot

praxisgenomgångPåföljdsval en-

domstolenfrånrättsfall HögstafinnsgenomgångenföljandedenI
ändringarna ieftertiden föresåvälfrånhovrätternaochHD som

tidigtjanuari 1989. Ii kraft denträdde lstraffrättssystemet, ettsom
hänvisadestraffrättssystemetdetinförandetefterrättsfall nyaav

lagstiftningentill deni förarbetenauttalatsvadtillPH omnyasom
under årungdomar 18påföljdsval förbeträffandepraxisäldreatt

vägledande."skallalltjämt vara
gäller ungdo-dettillfällen betonatflertalvid närharHD att,ett

fråga bara i sällsyntaifängelse bör kommaunder 18 år,mar
framhållits frihets-viktig synpunkt harundantagsfall. Som atten

nedbrytandestarktmänniskor kan fåsärskilt förstraff enunga
effekt.

skälen förgällaallmän principfårEnligt HD att enansessom
fängelsestraff blirpåföljd eller för kortfrihetsberövandeicke ett

befanntilltaladeår denstraffbarhetsgränsen 15starkare närmare
622.bl.a. NJA 1990sig se s.

Klippan-målet, dömde HDdet s.k.5.509,målet 1996I NJA en
fyra16-årig pojke till årsfylldagärningenvid tiden för nyss

skäl ligger tillredovisade deHDför mord. domenfängelse I som
framför överlämnandefängelseväljaställningstagandetgrund för att

mellankonstaterade valet stårsocialtjänsten. HDvård inomtill att
fängelsestraffreglerat,ingripande,mycketsidanå ett nogamenena

lämpli-klartanpassningför densådanandra sidanoch å ungesen
möjlighetsocialtjänsten. Någontillöverlämnandepåföljd, somgare

vårdenlängdeninnehållet i ochpåverkadomstolallmänför att aven
fördet därmed svårtEnligtfinns inte. HDsocialtjänsteninom var

ochpåföljdenfallet bedömai det konkreta göradomstolen att en
fall.andra likvärdigaavvägning mot

social-och vård inommellan fängelsevaletanfördeHD att
förbrott,särskilt vid mycketintetjänsten ettutrymmegrovager,

ställs alltsådomstolarnaställningstagande, ochtillräckligt nyanserat

7 5.1591990NJA
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i dylika fall inför mycket vansklig uppgift. konstateradeHDen att
domstolen i flera tidigare fall uttalat den vård inom socialtjänstenatt

de sociala myndigheterna föranstaltat inte framståttsom om som en
med hänsyn till den aktuella brottslighetens straffvärde tillräckligt
ingripande påföljd.

det aktuellaI målet hade den tilltalade efter hovrättens dom varit
omhändertagen enligt LVU och placerad på särskilt ungdoms-ett
hem. Han hade under två månaders tid haft restriktioner ochstränga
hela dygnet vistats på sluten enhet inom vilken han studerat ochen
utfört visst arbete. Efter de inledande två månaderna ansåg nämnden

den tilltalade skulle fortsätta behandlasatt under lika slutnaatt
former tidigare, vilket institutionschefen sig.motsattesom

HD konstaterade i domen det socialnämndens yttrande ochatt av
de uppgifter institutionschefen lämnat framgår pojken haratt ettsom
vårdbehov bäst tillgodoses på särskilt ungdomshem, underettsom
för närvarande slutna former, vården i slutna formeratt närmen som
helst kan upphöra. HD anförde det gäller gränsdragningennär
mellan döma pojken till fängelse elleratt överlämna honom tillatt
vård inom socialtjänsten följande.

L döms för mord. Minimistraffet för mord fängelse tio år.är
Aven det önskvärt L överlämnades till vård inomattom vore
socialtjänsten för tid med beaktande också denen som av-tid under vilken han varit berövad friheten i målet som
anhållen och häktad tillsammans med den tid han varit
intagen på s.k. låsbar enhet § 12-hem framstårett som en-tillräckligt ingripande reaktion brottet från samhällets sida,
kan det för närvarande inte möjligt tillgodose dettaattanses
önskemål. Sådana synnerliga skäl i kap.30 5 §som avses
första stycket brottsbalken föreligger döma till fängelse.Latt
Det kan anmärkas kriminalvårdens möjligheter denatt att ge
vård och behandling behöverL förbättras in-som genom
rättandet Norrköpingsanstaltens särskilda avdelning förav
unga."

Vid bestämmandet påföljd hänvisade HD till bestämmelserna iav
30 kap. första5 § stycket BrB, Barnkonventionens bestämmelser i
artikel 37 och det förhållandet vidL tiden för gärningenatt var nyss
fyllda 16 år.

HD har i antal mål före det redovisadeett rättsfallet gjortnu
gränsdragningar för fängelse vid brott begåtts mycketsom av unga
människor. INJA 1985 bestämde757 påföljdenHD till överläm-s.
nande till vård inom socialtjänsten för pojke brottennären som
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dom av-förtidpunkten HD:svid18 årår,17begicks menvar
lag-reglerna förde särskildatillämpningengörande för yngreav
viddråpfördömdesdomen.för Hantidpunktendåöverträdare var

tillfälle.misshandel vidtillfälle och annatettett grov
allvarligasynnerligendentillmed hänsynEnligt HD var,

förförutsättningskyldig till,siggjort attpojkenbrottslighet ensom
i frågakommaskullesocialtjänstenvård inom attöverlämnande till

bestämmelsernaenligtungdomshemsärskiltskulle ske ivården ett
tid intagensedanpojkenavgörandetVid tiden föri LVU.12 § envar

sådant hem.på ett
allmännatill denpåföljd hänsynenvalkonstaterade vidHD att av
allvarligvid sågällandesigstyrkamedIaglydnaden görstor en

till. tidenhade vidskyldig Hansigpojken gjortbrottslighet som
vilket enligt HDdagar,häktad ioch 231varit anhållenför domen

betydandedärmed ilaglydnadallmäntillhänsynenbetydde att
vistelsenvidareanfördetillgodosedd. HDblivit ävenomfattning att

innebarbörjantillåtminstoneungdomshemmetsärskildadet en
tillsfortgåvården kundefrihetsberövande ochlångtgående attett

vårdpåfölj-konstaterade21 år. HD ävenomhändertagneden attvar
allmäntillhänsynentillgodoseavsevärd gradkunde idärförden

laglydnad.
förefrån tidendethovrätterna,frånavgörandentvåI ena

varitfrågandärefter, harandra från tidendetochstraffrättsrefonnen
16-årig17-åriga ochtvåi det falletpåföljd förbestämma enatt ena

dråptilldömts15-årig pojkefalletandraoch i detpojke somen
tillpåföljdendomstolenbestämdefallenbådamord. Irespektive

socialtjänsten.vård inomtillöverlämnande
1987:47,och 16-åringen, RHl7-åringarnamed de tvåfalletI
pojkarnaavsiktsocialnämndenshovrättenkonstaterade attatt var ge

slutenhetmedLVUi 12 §sådant hemvård i somett enavsessom
åtminsto-blibedömdesvårdtidenochinnebärplaceringsådan atten

i visshovrättenenligtlaglydnadtill allmäntvå år. Hänsynen varne
frihetsberövadevarithadepojkarnabeaktadmån att somgenom

i behovpojkarnabehandlinghäktade.och Denanhållna avvarsom
kriminalvårds-vistelsekriminalvården ochinomfanns inte en

anpassningframtidaderasinte främjahovrättenskulle enligtanstalt
individual-tilli sin domhänvisadesamhället. Hovrätteni att

Iaglydnaden72 den allmännahänsynen tillskulleför avgörandetVid tiden vara
påföljdvid valkriteriumett av



478 behov särskilt skyddBarn SOU 1997:116i av

preventiva skäl givits företräde i rättspraxis beträffande så unga
om.lagöverträdare det här frågasom var

fallet med 15-åringen,I RH 1993:10, förde hovrätten liknandeett
Pojken placerad på särskilt ungdomshem enligtettresonemang. var

med tänkt behandlingstid12 § LVU minst två år. domenIen
konstaterade hovrätten han hade varit frihetsberövadatt som
anhållen och häktad blivit omedelbart omhändertagen enligtsamt

§6 LVU.
fall från början 1990-talet avseendeI på våldsbrott, råntre grova

fall,fanns samtligamed i har de föreslagna åtgärdernaHD ansett att
inom socialtjänsten, med hänsyn till brottslighetens högatagen
straffvärde, inte tillräckligt ingripande påföljd.vara en

578 dömdes således 17-årig tillI NJA 1990 pojke skydds-s. en
tillsyn jämte månads fängelse för rån han hade förövaten som
tillsammans med kamrat. konstaterade denHD planeradeatten
vården avsedd komma till stånd tillämpning LVU.att utanvar av

ovisst den planerade placeringen familjehemDet i på grundvar om
tveksamhetpojkens skulle komma till stånd. hellerInte hadeav

socialtjänsten redovisat någon åtgärd enligt meningHD:sannan som
tillräckligt ingripande för alternativ till andra på-att ettvar vara

följder. sina fortsatta övervägandenI ansåg skyddstillsyn,HD att
den förenas med böter, inte tillräckligt ingripande medäven om var

tillhänsyn brottets höga straffvärde. Pojken dömdes därför till
skyddstillsyn i förening med fängelse månad.en

hade 16-åringaI NJA 1990 622 två pojkar gjort sig skyldiga tills.
omfattande brottslighet innefattande bl.a. försök till ochrån rån. Av
olika skäl det enbart beträffande den aktuellt förstai handattvar ene

vård inom socialtjänsten påföljd.överväga som
Socialnämnden hade efter det pojken under månad hadeatt en

varit omhändertagen med stöd och placerad låst enhetLVUav en
särskilt ungdomshem beslutat inte ansöka fortsatt LVU-ett att om

vård. Skälet för detta bl.a. nämndens goda samarbete med poj-var
kens föräldrar. hade börjat arbeta och skötte sigHan bra både
hemma och arbetet. hade regelbunden kontakt psykologpå Han med
på PBU.

Enligt talade vad framkommit pojkensHD personligasom om
förhållanden och de åtgärder hade vidtagits de socialasom av

förmån förmyndigheterna till sådan lösning. anförde vidareHDen
straffvärdet den brottslighet han hade gjort sig skyldig tillatt av som

73Jfr. föregående not
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socialtjänstenhögt åtgärderna inom inte kundeemellertid så attvar
tillräckligt ingripande påföljd.utgöraanses en

för båda pojkarna kom i ställetValet påföljd stå mellanattav
kombinationfängelse och skyddstillsyn, eventuellt i med fängelse.

övervägde beträffande de båda ynglingama skyddstillsynHD om
straffvärdebrottslighetens tillräckligt ingripandemed hänsyn var en

fallet ansåg det oundgängligenpåföljd. fann så inteHD utanatt var
fängelse.förena skyddstillsynen medpåkallat att

ingripandevård inom socialtjänsten tillräckligtFrågan är enom
för pojke hadepåföljd föremål prövning i NJA 1993 456. Ens.var

placeradgjort skyldig till bl.a. rån han 16 år.sig Hannärtre varvar
HVB-hem dit han kom efteri hem för vård och boendeett en

familjehem. Placeringen på HVB-hemmetkortare tids placering i
förlängdes pojkens begäran.planerades från början till årett men

påbörjade gymnasiestudier och bedömdes huvud haHan över taget
utveckling.genomgått positiven

Med skäl iNJA 622 fann åtgärderna1990 HD attsamma som s.
socialtjänsten kunde tillräckligt ingripandeinom inte utgöraanses en

påföljd därför stället mellan fängelsepåföljd. Valet kom i ståattav
och skyddstillsyn, eventuellt i förening med fängelse.

till fängelse.fann det inte förelåg synnerliga skäl dömaHD attatt
beaktade därvid pojken under tio månader hade varitHD att

placerad i familjehem och HVB-hem och det för vistelsen gälltatt
restriktioner, pågående behandling resultatvissa godaatt gett samt

fängelsestraff fåriskerade starkt nedbrytande effektatt ett att
honom och omintetgöra de behandlingsresultat uppnåtts.som

refererade rättsfallen därnågra de HD harI ansett attav nu
tilltalade till vård social-förutsättningar överlämna den inomatt

fri-saknats, har i stället haft de icketjänsten HD övervägaatt om
Villkorlig dom respektive skyddstillsynhetsberövande påföljderna
påföljder. fannvarit tillräckligt ingripande NJA 1990 622I HDs.

oundgängligen påkallat förena skyddstillsyn meddet attatt var
fängelse. blev utgången denI NJA 1993 3.456 motsatta.

avgöranden från har i måltvå år 1996 HD NJA 1996 757I s.
respektive hovrätt i mål 2681/95 dömt ungdomarSvea B två som

brotten begicks fängelsebåda 17 år till månad för mened.närvar en
Överlämnande till socialvården inte aktuell påföljd. HDvar som
hänvisade till bestämmelserna i kap. andra30 4 § stycket som anger

brottslighet,förutom brottslighetens straffvärde och återfall iatt,
brottslighetens kunde skäl döma till fängelse. I HDutgöraart att var

ledamot skiljaktig och anförde principen döma tillatt atten om
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fängelse med hänsyn till brottets i regel bör vika för principenart om
det skall föreligga synnerliga skäl döma under 18att att en person

år till fängelse. skiljaktigaDen ledamoten anförde vidare det överatt
framstårhuvudtaget mindre väl förenligt med den mycketsom

restriktiva möjligheten ådöma gärningsmän i denna ålderatt
fängelse utnyttja denna möjlighet på grund brottets dvs.att art,av

allmänpreventiva skäl.närmast av
mened får i detta sammanhangBrottet betraktas någotettsom

speciellt brott. därförDomen knappast underlag för några långt-ger
gående slutsatser.

1997 bestämde påföljdenNJA 103 HD till Villkorlig dom jämtes.
dagsböter för pojke brotten begicks inte fylldanär ännuen som var

år. hovrätten hade pojken dömts till fängelse för17 I bl.a. vållande
till död, brott. Brottslighetens medförde inte detgrovt art attannans
förelåg synnerliga skäl döma fängelse.tillatt

Pågående ungdomspåiöljderreformarbete om

Departementspromemorian Påföljder för lagöverträdareunga

nuvarande påföljdenDen överlämnande till vård inom socialtjänsten
skall finnas kvar. Avsikten förslagenmed i promemorian är att
utformningen påföljden För i ökad utsträckningstramas attav upp.
tillgodose kravet förutsebarhet skall socialnämndens yttrande ges

utförligare innehåll. Omprövningen valet påföljd skall bliett av av
effektivare för tillgodose kravet konsekvens. skerDettaatt genom

det i domen särskild föreskrift den skallatt attges en om unge
underkasta sig den vård socialnämnden planerat. Följs intesom
föreskriften, riskerar den överlämnandet undanröjs ochattunge

påföljd. åstadkommaFörersätts måttstörreatt ettenav annan av
proportionalitet skall domstolen uttalat försätt änett mer
närvarande socialnämndens planerade åtgärderpröva ärom
tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens karaktär.

införsDessutom möjlighet meddela särskild föreskriftatten en om
ungdomstjänst.

påföljd,En överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem,ny
föreslås syftei lagöverträdare under 18 år skall kunna hållasatt
utanför kriminalvårdens anstalter och frihetsberövandet skall verk-
ställas med beaktande de särskilda hänsyn måste vidtasav som
frihetsberövanden barn och ungdomar. Verkställigheten skallav
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för skadeverkningar frihetsberövandetutformas så, riskenatt av
möjligheterna kvalificerad vårdminimeras samtidigt attsom ge en

dock skebehandling till Verkställigheten måste underoch tas vara.
frihetsberövandet kan genomföras med till-sådana former att en

grad säkerhet.räcklig av
skall anförtros skallför verkställigheten åt SiS,Ansvaret som

den samarbete med socialtjänsten i den dömdesgenomföra i nära
hemkommun.

till påföljden endastDomstolen får döma den detnya om
första falletföreligger synnerliga skäl. kan så brottet harI vara om

högt straffvärde, upprepade återfall i allvarligmycket ävenett men
kan vissa fall påföljden bestämsbrottslighet i motivera tillatt

överlämnande till vård vid särskilt ungdomshem. Påföljden skall
tidsbestämmas domstolen i brottmålet efter brottets straffvärdeav

månader och högst fyra behovtill lägst två år. vårdDen unges av
skall tillmätas någon betydelse vid påföljdsbestämningen.inte
Verkställigheten skall ske vid sådant särskilt ungdomshem som

i 12 § LVU.avses
i det föregående bör tillämpningsområdet förSom angetts

överlämnande tillpåföljden vård vid särskilt ungdomshem vara
tillräckligt för fángelsestraffet i princip skall kunna utmönstrasatt

för dealternativ lagöverträdama. utesluterDettayngstasom
kan förekommaemellertid inte det situationer där fängelseatt

ändock den relevanta påföljden för de lagöverträdar-är mest yngsta
na.

Våra överväganden14.5.1O

artiklarna och har,Flera bestämmelserna i 37 40 den gjordasomav
visar, motsvarigheter i andra internationellagenomgången sina

dessa konventioner Europakonventionenkonventioner. En ärav som
sedan den januari gäller Efterlevnaden1995 lag i Sverige. i1 som

dessa bestämmelser bereder i allmänhetSverige inte någraav
problem.

framförts efterlevnadenolika sammanhang har Barnkon-I att av
ventionen inte kan i statiskt perspektiv. Utgångspunkten iärettses

efterlevnadenstället konventionen innebäräratt av en process som
dynamisk utveckling. Tydliga precisa krav förbudt.ex. moten

kroppsstraff kompletteras i konventionen med de fyra generella
principerna barnets bästa, respekt för barnets åsikter, barnets rättom
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till utveckling varje barn, diskriminering, skallsamt att utan ges
möjlighet utnyttja sina rättigheter.att

I artiklarna 37 och får40 de generella principerna ellerstörreett
mindre genomslag. Vissa bestämmelser tämligen absoluta till sinär
karaktär och därför inte något för de generellautrymmeger
principerna inverka tolkningen. gällerDetta främst deatt ovan
nämnda bestämmelserna har sin motsvarighet i Europakonven-som
tionen och i den internationella konventionen medborgerliga ochom
politiska rättigheter. I tolkningen andra bestämmelser i Bamkon-av
ventionen är större.utrymmet

Frihetsberövande barn innebär i vissa fall andraett attav
intressen före principen barnets bästa.sätts huvudsakI dettaärom
fallet då frihetsberövandet reaktion brottslighet.utgörs av en
Hänsynen till samhällsskyddet och till samhället med kraftatt

brottslighet sig här gällande med sådan styrkamot görreagerar grov
fängelse inte kan undvikas. Detta kommeratt till uttryck iäven

gällande praxis vad påföljsbestämningen för ungdomar underavser
år.18

Sverige frihetsberövasl fåtal barn varje årett isättasattgenom
fängelse. fallDe gäller långa frihetsberövanden oftaärsom en
reaktion våldsbrottslighet. Antalet ungdomar dömda tillgrov
långa fängelsestraff visar, har redovisats i det föregående,som en
tendens öka. Vi med den pågåendeatt utvecklingenser motoro
allt fler och längre fängelsestraff, den i och för sig kanäven om
förklaras med fler fall brottslighet och brister i detav grov nuvaran-
de påföljdssystemet.

Enligt vår uppfattning måste det ske minskning antaleten av
ungdomar döms till fängelse. Fängelse bör också så långt detsom är
möjligt undvikas påföljd för ungdomar under 18 år. Dettasom
innebär emellertid inte vi den uppfattningen frihetsbe-äratt attav
rövande ungdomar under kan18 år undvikas i alla situationer.av

Det bakgrundär detta enligt vår mening tillfredsställandemot av
det finns förslag haratt uttalad målsättningettnu attsom som

drastiskt minska förvaring barn i fängelse till förmån förav
frihetsberövande inom med särskilda ungdomshem. Genomsystemet
det förslaget tidsbestämd påföljd i särskilt ungdomshemnya om en
får Sverige ordning också bättre medstämmer överensen som
bestämmelserna i artikel 40.3 i Barnkonventionen särskildaom
institutioner och förfaranden för barn begått brott.som

Enligt vår mening bör således tankarna och förslagen finnssom
i departementspromemorian Påföljder för lagöverträdareunga
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anledning medfinns detinte skegenomföras. Skulle så att stor oro
för ungdo-påföljdfängelseökade användningenpå den somavse

under 18 år.mar
utanför detkan detför i det föregåendevi har redogjortSom även

underfrihetsberövastraffrättsliga området bli aktuellt att en person
meningenligt vårfrihetsberövande kan,sådantår. Ett18 vara

nöd-fall det ingårmed barnets bästa endast i deförenligt som en
frihetsberövandevårda bam.förutsättning för Ettvändig att ett

endast skeprövning ochemellertid föregåsmåste av en noggrann
vård harfrivilligförutsättning försöken till uttömtsunder att att ge

i vissa fallfrihetsberövande kanutsiktslösa.bedömts Etteller som
överhuvudnödvändigt för någon vård den tagetatt ungeavvara

till stånd.skall komma
pekatdet föregående,har, redovisats iFängelseutredningen som

mellanstrikt åtskillnaddet kan få havilka konsekvenser att en
förutgångspunktfrihetsberövats och Somungdomar vuxna.som

påföljds-haft det nuvarandeöverväganden har utredningensina
döms till fängelse.antal ungdomar i dagoch detsystemet som

lagöverträdarepåföljdssystemet fördet föreslagnaOm unganya
drastiskt.fängelse minska Dettaantalet iinförs kommer attunga

mycket långaenstaka ungdomar medinnebär endast någraatt
Place-kriminalvårdsanstalt.fängelsestraff kommer placeras påatt

särskildlånga fängelsestraff sker i dag påring med såav unga
Norrköpingsanstalten.avdelning inom

anstaltför placering påEnligt vår mening bör reglerna ungaav
i artikel iutformas i enlighet med vad föreskrivs 37 c Barn-som

åtskiltfrihetsberövat barn skall hållaskonventionen, dvs. varjeatt
bästa intedet inte till barnetsfrån göraattanses varavuxna, om

föri dag gällerockså de riktlinjerdetta. Detta somsynes vara
ungdomar under 18 år. IKriminalvårdsstyrelsen den placerarnär

med börsker tillsammansenskilt fall där placeringvarje vuxna
kan detFängelseutredningen visatkunna motiveras.beslutet Som

placeras tillsam-det till den bästafinnas situationer där är attunges
denmed kan falletDetta närt.ex. annarsvara ungemans vuxna.

med endastskulle bli helt isolerad från andra intagna. situationEn
samtidigt intagna i kriminalvårdsanstalt kannågra få ärunga som

inträffa i påföljdssystemoftare komma det övervägs.att nya som
finns det pekadetta sammanhang enligt vår mening skäl påI att

förde förhållanden gäller de ungdomar tvångsvårdassom som
kan ifrågasättas gällandetillsammans med Det denvuxna. om nu

bestämmelser.ordningen förenlig med Bamkonventionens Detär
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därför lämpligt den parlamentariska kommitté utrederattvore som
vissa frågor psykiatrisk tvångsvård behandlar fråganävenom om
placering ungdomar under 18 år.av

När det gäller frihetsberövade finnsbarn i detangettssom
föregående inte någon särskild ordning gäller den rätt attsom unges
hålla kontakt med sin familj brevväxling och besök. Avsak-genom
naden sådan ordning kritiserades också i den remissbehandlingav en

föregick ratificeringen Barnkonventionen. Denna avsaknadsom av
har så vitt vi kan bedöma dock inte inneburit några negativa
konsekvenser för de Vi därför det inte finns skälattunga. anser nu

särskild reglering de hålla kontaktövervägaatt rätt atten av ungas
med sin familj brevväxling och besök.genom

samband med denI ändringen i LUL tillrättensenaste om
offentlig försvarare för lagöverträdare det medattunga angavs
utgångspunkt i Barnkonventionens bestämmelser finns tillfreds-en
ställande reglering frågan offentlig försvarare för den ärav om som
under år.18 Som reglerna utformade finns det emellertid enligtärnu
vår mening skillnad mellan vad gäller för den tilltaladären som som

förhållandei till den misstänkt. Vi det inteär att ärsom anser
förenligt med konventionens bestämmelser det finns skillnadatt en

förutsättningarnai för ha till offentlig försvarare beroenderätt påatt
i den rättsliga den befinner sig. En ändring ivar processen unge

reglerna offentlig försvarare bör således i syfteövervägas attom
undanröja denna skillnad.

Vad i utredningen framkommit handläggningstidernaattsom om
hos polis och åklagare längre vad föreskrivs i ingerLULär än som

enligtDet vår mening vikt föreskrifternaär största attoro. av om
skyndsam handläggning efterlevs så den snabbt märkeratt unge av

samhället brottet. Om de långa handläggningstidernaatt reagerar
följd ekonomiska nedskärningar hos polis ochär åklagareen av

understryker det ytterligare behovet det inom budgetarbetetsattav
beskrivningar vilka konsekvenser olika nedskärningargörsram av

får för barn.
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alkoholochnarkotikaSkydd14.6 mot

Artikel 33

innefattandeåtgärder,lämpligaskall vidta allaKonventionsstaterna
åtgärdersocialaochadministrativalagstiftningsåtgärder, samt

hån olagligskydda barnupplysningssyfte, föråtgärder i att
dessasåsomoch psykotropanarkotikaanvändning ämnenav

förhindrafördrag och förinternationellatillämpligadefinieras atti
handeln medochframställningenolagligaidenbarn utnyttjasatt av

sådana ämnen.

innebördArtikelns14.6.1

åtgärderalla lämpligavidtaartikel skyldig33,enligtStaten attär,
de sub-narkotikanarkotika. Medfrånskydda barnför att avses

internationella fördrag"."tillämpligadefinierade iärstanser som
detta sammanhangsyftas ifördraginternationella är treDe som

narkotikalagstiftningen i deförFN-konventioner ramensom anger
konventioner-sig till konventionema. Deanslutitharländer tresom

Singlenarkotikakonvention The Conven-års allmänna1961ärna
tilläggsprotokoll till1961 och 1972 årsNarcotiction Drugs,on

Conventionkonvention psykotropa1971 årsdenna, ämnen onom
olagligårs konventionSubstances, och 1988Psychotropic mot

NationsUnitedpsykotropanarkotika ochhantering ämnenav
andTrafficking Narcotic DrugsillicitConvention against

Substances.Psychotropic
narkotikakonven-till den allmännaanslutit sigland harEtt som
och försäljningproduktionstraffbeläggaförbinder sigtionen att av

all legalkontrollerabruk ochför icke-medicinsktnarkotika att
konvention regleras dedennaoch distribution.tillverkning, handel I

cannabis ochexempel opium,tillnarkotiska"klassiska" preparaten,
den allmänna konven-kompletterarPsykotropkonventionenkoka.

hallucino-det villde psykotropaså ocksåtionen sägaämnena,att
omfattas.lugnande medelsömnmedel ochcentralstimulantia,gener,

förbinder signarkotikabrottskonventionenLänder har ratificeratsom
och innehavproduktion, försäljningstraffbelägga såväl illegalatt av

frånvinsterna denförfaranden innebärnarkotika attsomsom
döljs ellermarknadenillegala omsätts.
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bara narkotika och psykotropaDet uttryckligenär ämnen som
Ävenregleras i internationella konventioner. i Barnkonventionen

endast dessa droger. Under utarbetandet Bamkonven-nämns av
tionen diskuterades emellertid artikeln skulle omfatta skyddävenom

framföralltandra droger, alkohol. arbetsgruppenMen ansågmot att
det skulle föra för långt uttryckligen alkohol, eftersomnämnaatt

då också borde droger till exempel tobak ochtaman upp som
lösningsmedel. Dessutom ansågs ungdomar missbrukadeatt som
alkohol eller andra droger ändå skulle omfattas Bamkonventio-av

det skydd de i artikel 39 barnet tillrättnen genom ges som ger
rehabilitering."fysisk och psykisk

FN-kommittén har i sin tolkning till artikelns avsikt, dvssett
artikeln har tolkats i ljuset barnets bästa artikel barnets3, rättav
till utveckling artikel 6 och barnets till hälsa artikel 24. Moträtt
den bakgrunden har alkoholmissbruk bland ungdomar tagitsäven

bland i FN-kommitténs kommenterande slutsatser tillannatupp,
Rysslands och Polens riktlinjernal för de periodiskarapporter.

begär kommittén också information lagstiftnings-rapporterna om
och andra åtgärder har vidtagit för skydda barnstaterna att motsom
alkohol, tobak och andra substanser kan skadliga forsom vara
hälsan. Länderna ombeds också utvärderingar iatt presentera av
vilken mån de vidtagna åtgärderna effektiva i skydda barnet.är att

Artikel 33 skall också kopplas till artikel 17 massmedia.om
Staten skall till barn och ungdomar får relevant informationattse

droger, information syftar till stärka barnets fysiska ochattom som
psykiska hälsa.

14.6.2 Svensk narkotika- och alkoholpolitik -
översikten

Narkotikapolitiken

Målet for den svenska narkotikapolitiken narkotikafrittär ett
samhälle. Därmed skiljer sig Sverige från de flesta andra europeiska
länder narkotikapolitik i stället har målet "att begränsa narko-vars
tikans skadeverkningar". narkotikafrittEtt samhälle högt ställtär ett
mål, vision uttryck för samhällets hållning till narkotika;en som ger

" Van G, 1995.Bueren
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och visamhälletinarkotika integrerasvi inte attattaccepteraratt
socialtnarkotikamissbruk förblirsamhälle därefter ettsträvar ett

beteende.oaccepterat
Förebyggandedelar:bestårnarkotikapolitikSvensk treav

narkotikamissbrukare.behandling tillochkontrollpolitikinsatser,
arbetet medviktiga ioch allavarandraförutsätterdelar är attDessa

svenskaKaraktäristiskt för dennarkotika.spridningförhindra av
denandra länder,frånskillnad mångatill ärnarkotikapolitiken, att

tillgångenbegränsaråtgärderåtskillnad mellannågoninte gör som
Polisens insatserefterfrågan.minskaråtgärderoch motsom

handelntill begränsaexempel primärtsyftar tillgatulangningen att
samtidigt effekt påfårpolisens insatsernarkotika. Menmed

bidrar tillpolisens sidamarkeringar fråntydligaeftersomefterfrågan
Eftersomnarkotika.sig frånavhållerflertalet ungdomar prövaattatt

missbruksittfinansierarnarkotikamissbrukare attmånga genom
behandlingsin-ocksåinnebärmindre mängder sånarkotika isälja

rehabiliteradminskar. Entill narkotikatillgången gatanattsatser
mindre.ofta langareinnebärmissbrukare en

narkotikalagstiftningenockså ispeglasrestriktiva hållningenDen
spridning narkotika.förhindrahand inriktadförstai är att avsom

Överlåtelse allvarligastedenarkotika betraktas som en avav
internationellaNarkotikastrafflagen grundar sig på degämingama.

kraftratificerat. trädde iharSverige Lagenkonventioner somsom
gämingsformema ochflertal tillfällen. Bådeändrats vidhar1968 ett

utvidgats i riktningkompletterats ochstraffsatserna har mot en-
syfte.betoning lagens preventivarestriktivitet ochökad en av

överlåtelse,narkotikastrafflagenden gällandeEnligt ärnu
anskaffning, bearbetning,förvärv överlåtelsesyfte,framställning, i

och konsumtionförvaring, innehavförpackning, transport, av nar-
Även konsumtion narkotikastraffbelagda handlingar.kotika ärav

den svenska lagstift-straffbelagt Därmed gåri Sverige.således
internationella konventionernavad delängreningen änett steg

vilket tillfrämja narkotikahandel,vidare brottsligtkräver. Det är att
säljare ochförmedlar kontakt mellanexempel innebär denatt som

handling. eller fängelse kan ocksåbegår brottsligköpare Böteren
oaksamhet med narkotika. innebärådömas den visar Detsom grov

fungerar kurir och inte insett,till exempel denatt som som som men
led i illegal narkotika-borde ha insett, det ingickväl att ettsom en

enligt narkotikastrafflagen. medgerhantering kan dömas Lagen
narkotika eller värdet därav vinningvidare förverkande samtav av

möjligt stöd förverkanarkotikabrott. också med lagenDet är att av
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injektionssprutor och kanyler och andra föremål används försom
missbruk, till exempel haschpipor.

finns olikaDet grader narkotikabrott; ringa narkotikabrott,tre av
brott normalgraden och narkotikabrott. domstolarnaNärgrovtav
skall bedöma graden brottet flera omständigheterär avgörande.av
Överlåtelse narkotika bedöms aldrig ringa narkotika-nästanav som
brott. Domstolen särskilt allvarligt på det handlarser om om
överlåtelse till ungdomar. Vidare domstolen hänsyn till bl.a.tar
mängden narkotika och vilket det frågaärpreparat om.

industriellt utveckladeI samhällen bekämpas narkotika sedan
lång tid tillbaka förbud handel och innehav.motgenom

många länder ocksåI själva bruket kriminaliserat och förbudenär
straffsanktionerade. Skillnaderna mellan olika ländersär narkotika-

politik bland bruk och innehavär mindre mängderannat synen av
narkotika. I många europeiska länder innehav "föraccepteras eget
bruk", vilket i praktiken innebär polisen i dessa länder "seratt
mellan fingrama" den småskaliga narkotikahandeln. vissaI
länder har detta i praktiken lett till försäljning, innehav och kon-att
sumtion i mindre mängder har avkriminaliserats. Däremot beivras
den storskaliga handeln med industriländer.narkotika i alla

Alkoholpolitiken

Regering och riksdag har fastställt målet för den svenska alko-
holpolitiken; mellan åren 1980 och 2 OOOminska totalkonsum-att
tionen med minst 25 %. Sverige befinner sig långt ifrån det målet,
vilket också konstaterades i den nationella handlingsplan som

regeringen.antagits registreradeDen alkoholförsäljningenav
hade bara minskat med mellan6 % åren 1980 och 1994. Men det
slogs också fast i den nationella handlingsplanen det viktigtäratt att
25 % -målet ligger fast, det kommer längreäven tidatt ta attom
uppnå målet.

Grundläggande för den svenska alkoholpolitiken i likhet medär,
narkotikapolitiken, samspel mellan förebyggandenära åtgärder,ett
kontrollpolitik och behandling alkoholmissbrukare. För hållaattav

totalkonsumtionen vidtas kombination åtgärder för attnere en av
minska tillgängligheten alkoholpå och åtgärder begränsar efter-som
frågan. Parallellt med restriktioner söker vi information,genom

75Kuhlhom Kassman RamstedtA, M, 1996
7"Folkhälsoinstitutet 1995:50.
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påverka alko-och vårdinsatseropinionsbildande arbeteutbildning,
i hela befolkningen.holvanoma

den svenskaröd trådSkyddet för ungdomar går genomsom en
Åldersgränsema serveringför inköp ochalkohollagstiftningen. av

till ungdomaralkoholöverlåtaförbudet äralkohol mot attsamt
Åldersgränsen frånalkoholför inköpdet.exempel system-av

18 år.för servering påmedanår, ärbutiker 20 gränsen restaurangär
vidserveringålder vidlägretillämpa änAtt restaurangen

sker underkonsumtionensystembutik motiverasförsäljning i attav
folköl säljslättöl ochinköpkontroll Förviss restauranger. somav

år.åldersgränsen 18livsmedelsbutikervanligai är
serveringbetämmelsemaSkyddsaspekten finns iäven avom

huvudsakligenandra nöjesetablissemang,Diskotek ochalkohol. som
inte beviljasskall normaltungdomlig publik,sig tillvänder setten

alkohol.serveringstillstånd för
för konstaterashandlingsplanalkoholpolitiska EuropaWHO:sI

heltäckandeförlagstiftningsåtgärder inom"deatt ramen ensom,
minska alkoholenseffektiva förvisat sigalkoholpolitik, har attmest
för alkoholinköp,lagfäst minimiålderskadeverkningar innefattar

tillgången". allakontroll Ioch skatteökningarpris- stort settsamt av
hållaalkoholrestriktioner förinfört olikaländer har atttyper nereav

tillDetaljhandelsmonopol finns ialkohol.totalkonsumtionen av
Island, och antalFinland, ochexempel Canada, FäröarnaNorge, ett

Åldersgränser servering före-för inköp ochdelstater.USA:sav
det bara Danmark,i flertalet länder.kommer likaså I Europa är

åldersrestriktioner för inköpinte har någraBelgien och Portugal som
europeiska länderfinns i allaalkohol. Promillegräns i trafikenav

flesta.i de Somalkoholreklam förekommeroch restriktioner för
länder hari tidningar medan mångareklam för lättöl tillåtenregel är

tider.del under vissareklamförbud i TV, en

Ökat ungdomsmissbruk

minskadefram mitten 1980-taletbörjan 1970-talet tillFrån avav
låg nivå. Under demissbruket för sedan stabiliseras senasteatt en

dramatiskt. de årligadock missbruk narkotika ökat Avåren har av
vämpliktsundersökningama framgår mellan åren 1986skol- och att

detill pendlade andelen ungdomar i årskurs 91993 attsom uppgav
och Enligt degång narkotika mellan 3 5 %någon prövat senaste

ökning till Andelenmätningarna 1996 har det skett 8 .%. väm-en
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pliktiga narkotika ligger förprövat närvarande på ungefärsom
nivå på 1970-talet, 14 %.samma som

Nyrekryteringen till narkotikamissbruk har under tiotaltungt ett
år legat på mycket låg nivå, denna positiva bild tycksen men nu
också förändras. Andelen pojkar i årskurs 9 de använtattsom anger
narkotika under den månaden ökade från tilll 3 % mellansenaste
åren till1994 1996. 3 % årskull på 50 pojkar000 motsvararav en
cirka 500 pojkar i1 års åldern.15-16

Under 1990-talet har introducerats narkotika-preparatnya
marknaden. framföralltDet laboratorieframställda drogerär som

form amfetamin med vissa hallucinogenaärt.ex. ecstasy som en av
effekter. LSD relativt vanligt förekommande 1960-taletsom var

sedan helt försvann från den illegalanästan marknaden harmen som
kommit tillbaka. Under 1990-talet har också kokain fått fäste i
Sverige och har spridits hela landet. Amfetamin har blivitövernu
allt vanligare, används på Tidigare detsätt.ett annatmen nu var
vanligt i missbrukarkretsar injicera amfetamin. dag röksI elleratt
dricks amfetaminet, vilket inneburit det blivit de vanliga såatt en av
kallade partydrogema.

harDet under de åren kunnat skönjas förändringsenaste en av
attitydema till narkotika bland ungdomar. delEn förklaringen tillav
detta de drogernas inträdeär på marknadenatt har skapatnya en

glamorös bild narkotikamissbruket, bland därförannatmera attav
de inte injiceras sniffas, röks eller dricks. Stegetutan användaatt
narkotika upplevs då inte så långt. Heroin har länge be-t.ex.som
traktats sista anhalten och det har funnits starkt motståndettsom
bland ungdomar använda heroin därför injicerades.att att preparatet

finns bruntNu heroin, röks istället för injiceras och i CAN:ssom
regionala rapporteringssystem har det ökningrapporterats en av
missbruket rökheroin ungdomar."blandav

Missbruk anabola steroider har uppmärksammats under deav
åren. CAN har sedan 1993 i olika undersökningarsenaste frågat

ungdomar deras erfarenheter bl.a. anabola steroider. I deom av
högstadieundersökningar genomförts de åren framgårsenastesom

de IS-åriga pojkarnaatt de harprocent att prövatca en av uppger
anabola steroider 1993-1994. Resultaten för 1995 visar på noll

bland pojkarna i årskurs lickomasF ja-svarprocent i undersök-
ningarna knappt mätbara. deär I årens undersökningarsenaste av
värnpliktsinskrivna mellan och två de hadeprocent attuppgav en

77CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
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hadedessaflestaallra prövatsteroider. Deanabolaerfarenhet avav
visarundersökningarnanyfikenhet. Mengångereller ett avparen

steroideranabolaerfarenhethadede pojkarockså storatt avsom
erfarenhethadeochalkoholstorkonsumenterockså avavvar

narkotika.
under deökatlikaledesharungdomarblandAlkoholmissbruket

drickerungdomartyderSkolundersökningarna attåren.senaste
sedan.några årmed förjämförtdaghemtillverkad sprit imer

hemtillverkaddruckitdeårskurs 9flickor iAndelen uppgett attsom
och 1995. För1991årenmellantill 43 %från 30ökadesprit

Socialdepartementetstill %. Ifrån 34 42andelenökadepojkarna
ungdomar bedömningenoch"Svartsprit görs attkartläggning

Medsvartsprit.druckitharl6-åringarallahälftennästan av
begreppetsprit ihemtillverkadbaraintedå utansvartsprit menas

distribuerad sprit.tillverkad ochillegaltformerallaingår av
såÄven lanserats. Denprodukterharalkoholområdetpå nya

Flaskornatill ungdomar.marknadsförs särskiltalkoläskenkallade
skalldesådantutformade sättburkarna attoch ettär vara

utformningochstorlekharmänniskor. Deförattraktiva sammaunga
utformadefantasifulltetiketternaläskedrycker ochvanliga ärsom

Alkoläskenfärger.självlysandeiblandgrälla ochiseriefigurermed
smakenutmärkande föroch detsmakerolika ärfinns i många som

kanalkoholsmakendöljerdärigenomochden är sötär varaatt som
visargjortsundersökningarungdomar. Demotbjudande för attsom

alkoläsk.drickerungdomarochbarnfrämstdet är som
september 1996.Systembolaget iintroduceradesAlkoläsken

alkoläsk,miljoner litercirkasåldes 2månader 19963Under drygt
produkt.för System-siffrahöganmärkningsvärtvilket är en nyen

medalkoläskensäljalängstaförsökte i detbolaget vägra att
ungdomar.och Dennaför barntill skaderisker vägranhänvisning

med hänvisningAlkoholsortimentsnämndenöverklagades till som
Systembolagetåladeartikel 30Romfördragets atttill EG-rätten

för debatt iföremålAlkoläsken har varitalkoläskprodukter.sälja
iStorbritannien. Flera kommunerallt iframförEU-länder,flera

fleraalkoläsk ochförsäljningförbjuditStorbritannien har av
försäljning.initiativ allnäringsidkare har stoppateget

7 1997:8Ds
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Motåtgärder

radEn åtgärder har vidtagits för minska missbruket alkohol-att av
och narkotika bland ungdomar. Bland har Sverige tagitannat
initiativ till riktlinjer för marknadsföring och försäljningatt av
alkoläsk bör utarbetas inom EU. Sverige har också föreslagit denatt
nuvarande marknadsföringen särskilt riktas till barn ochsom ung-
domar skall förbjudas eller begränsas.

Regeringen har vidare samlat nationell ledningsgrupp meden
uppgift samordna förstärkt alkohol- och drogförebyggandeatt ett
arbete. Ledningsgruppen, uppgift bygga lång-är att ettvars upp
siktigt förebyggande arbete, ungdomar prioriterad mål-ser som en

Vidare har regeringen tillkallat särskild kommittégrupp. en vars
uppgift organisera samarbete mellan branschorganisationer,är att ett
försäkringsbolag och berörda myndigheter det gäller alkohol-när
förebyggande arbete. prioriteradEtt område samverka kringatt är
insatser motverkar den illegala hanteringen och langning tillsom
ungdomar.

Våra14.6.3 överväganden

Staten skall skydda barnet narkotika. Artikel 33 framhållermot
därmed narkotikapolitikens förebyggande funktion. Artikeln ger
också anvisningar vilka metoder skall användas för attom som
förebygga narkotikamissbruk; "lagstiftningsåtgärder, administrativa
och sociala åtgärder åtgärder i upplysningssyfte". Detsamt görs
ingen rangordning mellan dessa olika åtgärder alla framhållsutan

lika viktiga. Både svensk alkohol- och narkotikapolitik byggersom
förebyggandepå informationsinsatser, kontrollåtgärder och sociala

insatser, det vill de åtgärder finns uppräknadesäga i artikel 33.som
Det viktigt allt drogmissbruk blandär ungdomar iatt ettse

Ändasammanhang. sedan mitten 1960-talet då spridningenav av
narkotikamissbruket i Sverige började allvar, har narkotikamiss-
brukets utveckling gått hand i hand med utvecklingen ungdomarsav
alkoholmissbruk. tider alkoholmissbruketI ökat har narkotika-när
missbruket följt efter. Det har visat sig alkoholpolitiska åtgärderatt
får effekter det narkotikapolitiska området.även Mycket talar för

79Regcringsbeslut 1997-04-03
w Dir. 1997:3
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alkoholpolitiskapåverkasnarkotikamissbruketnivån avatt
det bästaforskare sättetsvenska attfinns attinsatser. Det ansersom

förabland ungdomarnarkotikamissbruk är rest-attförebygga en
alkoholpolitik.riktiv

ökar ochungdomsmissbruketallvarligtmycket attVi attser
mindrenågotskönjasår kanmångaförsta gångenfordet ennu
inträdedrogemasungdomar. Deblandtill drogernegativ attityd nya

arbetet.förebyggandemetoder i detkrav påsamhället ställeri nya
och viaSverigepostorder isäljs pådrogerexempel påfinnsDet att

framställasjälv kanpå hurfåungdomarkanInternet recept man
och adressercannabisodlarhurtips pådroger,vissa typer manav

narkotika. Detköpakan ärorganisationer därochtill affärer man
informationsinsatserde görsviktsynnerligdärför att somav

förutsättningar.till dessa nyaanpassas
skerÄn ungdomsmissbruketökningendetallvarligare är att av

Inträdet iförändrats.medel haralkoholpolitikensmedparallellt att
något,luckratsharalkoholrestriktionemainneburitharEU att upp

reglerna försänkts ochstarköl harprisernabland attannat genom
med-förändringarhar förändrats. Dessaalkoholresandeinförsel av

eftersomallvarligtalkohol, vilkettillgänglighetökad ärför aven
förändringar. Ung-för sådanaungdomar änär utsatta vuxnamer

mellan-kalladeden såkraftigt underökadedomsmissbruket t.ex.
livs-bort frånmellanölettillanslutningoch iölsperioden togsatt

ungdomar.blandalkoholkonsumtionenminskademedelsbutikema
föränd-förungdomarhur känsligavisarexempel ärEtt annat som
handelnförsök släpptesstarkölsförsöket. Påtillgänglighetiringar är

kunde köpasånovember 1967län istarköl fri imed atttre man
deenligtFörsöket skullelivsmedelsbutiker.vanligastarköl i ur-

ijuniavbrötshela 1968,underha pågåttsprungliga planerna men
kraftigt iÖkadealkoholkonsumtionengrundåret pådet attav

mins-avbrötsförsöketbland ungdomar. Närsärskiltförsökslänen,
ungdomar.främst blandalkoholkonsumtionen,kade

ordÅtgärder andramedtillgänglighetenbegränsar ärsom
därförungdomsperspektiv. Detochviktiga i bam- ärsynnerligen ett

det kvarvaran-slår vaktoch riksdagregeringviktyttersta att omav
detalj-avvecklingSystembolaget. Enalkoholmonopolet,de av

kraftig ökninginnebärasannolikthandelsmonopolet skulle en
forskargrupp harinternationellungdomar.missbruket bland Enav

öka dramatisktSverige skullealkoholkonsumtionen ivisat att om

l 1995:50Folkhälsoinstitutet
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detaljhandelsmonopolet avskaffas.skulle Ytterligare aspekt ären
efterlevnaden åldersgränsema skulleatt svårare att upprät-av vara

thålla försäljning alkohol skulle tillåtas i livsmedelshandeln.om av
Vi det också mycket viktigt lokalt utveckla metoderattser som

begränsar tillgängligheten alkohol. Lokala kontroller hursom av av
livsmedelsbutikerna tillämpar åldersgränsen för inköp folköl ärav

exempel åtgärder begränsar tillgängligheten.ett l och medsom
tillståndsgivningen för servering alkoholatt lagts överav

kommunerna från och med 1998 med övergångsbetsämmelser
1995-1997 har kommunerna också fått viktigt alkoholpolitisktett
instrument i sin hand.

Vi vill särskilt understryka vikten skolan uppmärksammasattav
i kommunernas alkoholpolitiska handlingsprogram. Därutöver detär
viktigt det i skolorna förs levande diskussionatt runt om en om
alkohol- och narkotikafrågoma, i syfte stärka elevernas motståndatt

alkoholpositiva och drogromantiserande budskap. Särskildmot vikt
bör läggas vid förstärka ungdomars motstånd narkotika.att mot

Information och påverkan sida det generellt inriktadeär en av
drogförebyggande arbetet för ungdomar. Erbjudande alternativaav
sysselsättningar i drogfria miljöer Vi vill understrykaär en annan.
den utomordentligt viktiga roll kommunernas fritidsgårdar,som
ungdomsgårdar och drogfria spelar i det drogförebyg-arrangemang
gande arbetet. Vi vill också framhålla betydelsen kommunernaattav
stödjer ungdomars initiativ och idéer inom det här området.egna

Vi vill i detta sammanhang betona idrottsrörelsensäven roll i det
förebyggande arbetet. Idrott främjar positiv utveckling, eller kanen

hinder för negativ utveckling.ett denI mån idrottenvara en
integrerar sociala aktiviteter med träning och tävling kan idrotten

"vaccination" destruktiva gängbildningar,sorts motvara en mot
kriminalitet och missbruk. begränsadI studie 2 570 idrotts-en av

mellan och12 19 år i Skåneutövare framgick idrottsungdomar,att
såväl pojkar flickor, använde färre cigaretter, folköl,som snus,
starköl, vin och sprit med riksgenomsnittet. studienI hade
skåneungdomamas drogvanor jämförts med resultaten i de rikstäck-
ande skolundersökningarna.

Z Holder H.D, CAN Rapportserie 43. Stockholm 1994.nr
33Bogarve A, Andrén-Sandberg 1996.
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barnmedHandel14.7

Artikel 35

bilateralanationella,lämpligaallavidtaskallKonventionsstaterna
ochbortförandeförhindraföråtgärdermultilaterala attoch

ochändamål i varjeför varjemed barnhandelellerförsäljning av
form.

och iartikel 11ibehandlas ävenbambortförandeFrågan avom
ekonomiskfråganocksåadoption,handlar tas omartikel 21, omsom

handeldenfokuserarArtikeln ävenadoptionenförersättning upp.
ellerarbeteförutnyttja barnetsyfteiförekommer attmed barn som

allvarliga,synnerligenproblem, ändessaDåaktiviteter.sexuella om
valt inteviharförhållanden, attsvenskaförperiferändå naturär av

SverigedetpekadockvillVifrågor.i dessa ansvarnärmare
Bamkonven-genomförandetförverkainternationellt avhar ävenatt

inärområdei vårtochEUsåväl FNinomgällerDettionen. som
harregeringenhandlingsplannationellaÖstersjöregionen. denI som

Världskongressendeklaratonden antogsutifrånutarbetat avsom
konstaterasbarn, attexploateringsexuellkommersiell avmot

internationelltsig motambitionstarkhar attSverige engageraen
värdland förSombam.exploateringsexuellkommersiell av

förverkasärskiltnaturligtvis attSverigehar ettkongressen ansvar
Sverigeutanförocksåföljshandlingsplanvärldskongressens uppatt

internationellt.regionalt ochbådeåtgärderkonkretamed

konflikterväpnadei14.8 Barn

Artikel 38

säkerställaochrespekteraåtar sig attKonventionsstaterna
tillämpligainternationell humanitär årrättreglerförrespekt i som

barnet.förrelevantaochkonflikterväpnade ärdempå i som
föråtgärdertänkbaravidta allaskall attKonventionsstaterna
deltarålderårs inteuppnått 15intesäkerställa att sompersoner

fentligheter.direkt i
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Konventionsstaterna skall avstå från rekryteraatt en person
harinte uppnått 15 ârs ålder till väpnadesina styrkor.som Då

rekrytering sker bland fyllt 15 18 år,inte skallpersoner som men
konventionsstaterna efter första handsträva i rekrytera dematt som

äldst.är

Syftet med denna artikel naturligtvisär skydda barn frånatt att
utnyttjas i krig och andra väpnade konflikter. Under utarbetandet av
konventionen fördes långa diskussioner, där bl.a. Sverige på-var
drivande, inga barn enligt konventionensatt definition skulleom
tillåtas rekryteras till väpnadeatt styrkor. gickDet dock inte att
komma överens sådan skrivning, så det resultat viom en ärser en
kompromiss. Det pågår emellertid förhandlingar tilläggs-ettnu om
protokoll till konventionen, för Ävenfå till stånd 18-årsgräns.att en
här spelar Sverige aktiv roll, bl.a. innehavet ordföran-en genom av
deposten i arbetsgruppen.

Den svenska lagstiftningen har till den linjeanpassats som
Sverige driver, så det inte skallatt möjligt kunnanumera attvara
rekryteras före 18 års ålder. Enligt kap.1 § lagen5 1994:1809 om
totalförsvarsplikt omfattar skyldigheten värnpliktgöraatt män som

svenska medborgareär från det kalenderår den totalförsvarsplik-när
tige fyller nitton år. Mönstring får ske år tidigare, dvs från detett
kalanderår fyller år 2 kap. 2 §. detarton I militära försvaretman
ingår hemvärnet.även För hemvämsmanatt skallantas hasom man
fyllt år. Hemvämsungdom kanarton den bli fyllt femton år.som
Hemvämsungdom får inte fullgöra hemvämets uppgifter och inte
heller tjänstgöra under höjd beredskap. Kungl. Majzts hemväms-
kungörelse 1970:304 När det gäller den frivilliga försvarsverk-
samheten, i vilken ingår Sveriges Lottakårer, Sjövärnskåren, Fri-
villiga radioorganisationen, Frivilliga skytterörelsen m.fl organisa-
tioner, gäller enligt förordningen4 § 1994:524 frivillig för-om
svarsverksamhet avtal tjänstgöring fåratt ingås med denom som
fyllt år eller, tjänstgöringensexton försvarsmakten,om artonavser
ar.

Vi kan således konstatera Sverige i princip haratt anpassat
lagstiftningen i enlighet med den linje Sverige driver fåattsom om

ändring till stånd Bamkonventionens artikel 38.en av
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rehabiliteringtill14.9 Rätten

Artikel 39

föråtgärderlämpligaallavidta attskallKonventionsstaterna
social återanpassningrehabiliteringpsykiskochfrämja samt

utnyttjande ellervanvård,formför någonbarn utsatts avett somav
elleromänskligformeller någon grym,avtortyrövergrepp; annan

konflikter.väpnadeellerbestrayfning;ellerbehandlingförnedrande
skall iåteranpassningoch sådan ägarehabilitering enSådan rum

värdighet.ochsjälvrespekthälsa,barnetsfrämjarmiljö som

olika formerskyddtillbara motinte rätt statens avharBarn
harskett,harsådantNärutnyttjande och etc.vanvård, övergrepp

återanpassning. Detsocial ärochrehabiliteringtillocksåbarnet rätt
såvälfrämjaforåtgärderlämpligaallavidta attskyldighet attstatens

formeralla degällerrehabilitering. Detpsykisk avfysisk som
itidigarediskuteratsharellerutnyttjande övergreppvanvård, som

harasylsökande barngällerrättighet ävenkapitel. Denna somdetta
land. Mångaihar skett annatdärochhitkommit övergreppen

ochhemlandetfrånupplevelsertraumatiskasigmedharflyktingbarn
Diskrimine-landet.här irehabiliteringsinsatsertillberättigadede är

jurisdiktion.landetsalla barn inomartikel 2iringsförbudet -
psykiatrisktmedicinsktsåvälrehabilitering gällertillRätten som

särskiltidiskuterassjukvårdhälsa och etttillsocialt. Rättensom
här.delendengårintevarförbetänkandet, närmareiavsnitt

hängeråteranpassningensocialaochrehabiliteringenpsykiskaDen
socialadetharsocialtjänstendet ärintimt även somomsamman,

ochsocialtjänstlagen,§uttryck i 12tillkommervilketansvaret,
ochhälso-enligtrehabiliteringförharlandstingen ansvarsom

Bampsykiatri-utredning,pågårdetEftersomsjukvårdslagen. en
ochvårdenutredauppdragtillhar1995:06, attkommittén S som

ochproblem,psykiskamedungdomochbarntillstödet som
denberöravi frånavstårfrågor,behandla dessa attkommer att

ytterligare.frågan
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utredningensKonsekvenser15 av

förslag

utredaresärskildaochkommittéersamtligatilldirektivsärskildaI
varjebl.a.1994:23,dir. attåtaganden,offentliga angesprövaatt
ellerutgiftsökningarinnebärförslaghurvisaskallkommitté som

finansieras.skallinkomstminskningar
föreslagenförkostnaderberäknautredningNormalt bör enen

finansiering.förslaglämnaochändring
abso-ställeråtagandeinternationelltBarnkonventionen ettsom

handförstainnebär iuppdrag attgenomförandet. Vårtkravluta
Bamkon-uppfyllandeSverigesfinns ibristerdevisa på avsom

i lag-ändringargällerdetframläggerviförslag närventionen. De
enlighet medåtaganden iSverigesuppfyllatillsyftarstiftningen att

konventionen.
tilliändringförslaget rättenförslag,våraVissa t.ex. omsomav

för sigochkan ilagöverträdare,förförsvarareoffentlig unga
förslag påochkostnaderBeräkningkostnader.ökadeinnebära av

böråtagandenaföljdblikanreformerfinansiering avensomav
inomordningimening ske änvåremellertid enligt ramenannanen

arbete.för vårt
jämställd-direktivsärskilt attfinnsDet även ett som anger

124.dir. 1994:redovisas,skallkonskvenserhetspolitiska
artikel 2principerövergripande ärBamkonventionensEn -av

grundläggandeprincipicke-diskriminering. Denna ärprincipen om
finnsbetänkandet. Detgenomgående ibeaktatsskäldettaharoch av

dejämställdhetspolitiskasärskilt belysaanledningdärför ingen att
förslag.vårakonsekvenserna av
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särskildaochReservationer yttran-
den

Måbrink v,BertilReservation av

ochfpSiw Persson

mpPohankaRagnhild

utlänningslagenvård ochLagen ungaavom

januari 1997.iUtlänningslageniinfördesportalbestämmelseEn
barnfall"skall ikap. l § rörbetydelsen 1 ettEnligt den somnya

utvecklinghälsa ochtill barnets samtvad hänsynensärskilt beaktas
kräver".övrigtibästabarnets

såbetydelsenpraktiskatill dentveksamtLagrådet av envar
regel.hållenallmänt

detallvarlig,såhemmetsituation i attbarnets ärdåVi attanser,
ochplaneratsvårddenbehöver barnetenligt LVUomhändertas som

ingabetyderabsolut. Detfalli sådanaskall attbästabarnets vara
reglerabehovetintebl.a.skall få attsamhällsintressen över,andra ta

utlännings-fårupphörvårdakutbehovetinvandringen. När av
prövning.förnyadförärendetnämnden överta

yttrandesocialnämndenstillmätaoch storlyssnaenbartAtt
ochfickkända falletdettillfyllest. Ivi inte mestvikt är moranser

principenhjälpuppehållstillstånd medbarn permanent omav
avslag.och flera Dettalidandeefterförstbästa,barnets stortmen

vad gäller LVUtydlighetgivitsundvikas lagenhade kunnat enom
varandra,ställslagarnasällanförekommerUtlL. motoch Det att

dåanvänder sig LVUSverige inteisocialnämndemaeftersom av
samtal medframkommit efterharavvisas.skall Dettafamiljer
alltsåpsykologer.och Detbarnläkare ärflyktingadvokater, en av

sällanoch UtlL såmellanmotsättningen LVUtillorsakerna att
ställts på sin spets.
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Att problemen sällan förekommandeär inget skälär ickeatt
tydliggöra förhållandet mellan lagarna. Nu pågår lika upprörandeett
fall Valentina från Bosnien, där hon under sitt LVU-omhänder-om
tagande enligt 12 och 22 socialtjänstlagen skulle avvisas till
Sarajevo och misshandlande adoptivmor. Hon visserligen inteären
omhändertagen enligt ÄvenLVU, enligt socialtjänstlagen. härmen
lät utlänningslagen socialtjänstlagensätta spel.man ur

I Barnkommittén betonas gång gång barnkompetensatt är
viktig det gäller beslutnär barn och Utlänningsnämnden besitterom
inte någon sådan och fäster också alltför liten vikt vid olika yttran-
den från barnläkare och lärare.

Vi det viktigt så länge barn omhändertasatt enligtanser ett
Lagen vård skall vårdbeslutet gälla och då skall inteom av unga
Utlänningslagen kunna för barnet.överta ansvaret

Reservation Lena Ek c, Bertil Måbrinkav

v och Ragnhild Pohanka mp
Det barnkonventionensägs unik.att Det denär enda konventionär
inom området mänskliga rättigheter allanästan ratificerat.statersom

innehållerDen folkrättsliga regler från flera olika rättsområden med
olika tradition vad gäller rättsbildning, implementering och struktur
i de internationella mellanstatliga organisationer verkar medsom
olika mål och uppgifter inom statssamfundet. Barnkonventionen är
också det första folkrättsliga mellanstatliga avtal i juridiskten
bindande form fokuserar barns rättigheter. Den har kortsom
tid utvecklats till de viktigasteett normgivande internationellaav
instrumenten inom området mänskliga rättigheter.

Sverige och svenska organisationer har under konventionens
tioåriga tillkomsttid deltagit mycket aktivt både i förhandlingsarbete
och lobbyingverksamhet. Frivilligorganisationemas starka ställning
visas i konventionen de i artikelnämnsatt 45 och har plats iav en
implementeringsprocessen. Det svenska i bamrätts-engagemanget
frågor har fortsatt sedan konventionen trädde i kraft. Sverige
ratiñcerade barnkonventionen beslut i riksdagen denett 21genom
juni 1990 och sedan dess folkrättsligtär bundet sinagentemot
avtalspartners genomföra och verka föratt bamkonventionens mål
både nationellt och internationellt.
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barnshurförkriteriergrundläggandeförenarBarnkonventionen
implementeringsmekanismmed somskallrättigheter garanteras en

denförstärksprocessinriktad. Dettabekrivas avskulle kunna som
arbetssättBamkommittésinrättade FNs somkonventionengenom

resonerandemedFörhållandendåligakritik enkombinerar mot
förbättras.kansituationenhuranalys om

krävsförverkligasskallinnehållBarnkonventionensFör att
huranalyseravaritharuppdrag attBamkommitténsarbete.mycket
detpåFörväntningarnaSverige.iimplementerasbarnkonventionen

frivilligorganisationerblandbådemycketarbetet stora,svenska är
förstadenBarnkommittén äroch i FN.världenhelaoch överstater

därmedoch kommerslagdettatillsattaparlamentariskt gruppen av
medkontakterkommitténsVidandraförexempel stater.sättaatt

Röda Korset,Flyktingkommissariat,FNsUNICEF,barnen,Rädda
frivilligorgannisationeraktivaandraochRöda KorsetInternationella

fram-förväntningarorganisationemasharbarnrättsområdetinom
tydligt.mycketkommit

folkrätt-nationell rättSamspel

olika rättssys-ofta utgöranationella sägsrättenoch denFolkrätten
bundnaöverstatligtStaternamonism. ärtillidualism motsatstem

bestäm-de harsamtidigtsedvanerättelleravtal egensomgenom
Inomsuveränitetsprincipen.enligtterritoriumsittinommanderätt

därmed arbetarparallelltochutvecklas rättssystemstaterna egna
dessBarnkonventionen attfolkrätten.utvecklaför angerattstaterna
skalldethurgenerelltinte settimplementerasskallinnehåll men

suveränitetsprincipen.brottdetta moteftersom ettske, vore
skekanreglernationellaochreglerfolkrättsligamellanKrockar
detEftersomfall.enskildaidelsochmellangenerelltdels systemen

nationellkonfliktengällervadtraditiondualistiskråderSverigei en
medinförlivasmåstekonventiondetfolkrättoch atträtt enanses

metoderflerafinns attSverige. Detgällande ibliförsvensk rätt att
100.1974:i SOUanalyseradesvilketkonventioninförliva en

kankonventionen, motsvarafallethäri deteller ansesTraktaten,
åtgärdingenvarvidbestämmelsernationellaexisteranderedan

svensk lag-tillomarbetasdelvisellerheltkandenellervidtas
inkorporeras.slutligenkanKonventionentexttransfonnation.
föreskrivsförfattningeller attlagidetinnebärInkorporation att en

Sverige.direkt igällaskallkonventionstexten
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finnsDet vid internationell jämförelse flera metoder fåen att
samspelet mellan olika jurisdiktioner fungera i det enskilda fallet.att
Ibland lämnas huruvidaöppet tvist skall lösas det nationellaen
eller internationella planet. Ofta måste tvist med internationellaen
dimensioner lösas i två led, först i det nationella rättssystemet och
sedan i det internationella, eller Ett sådanttvärtom. samspel kan vara
förutsatt i traktat. Artikel 177 i Romtraktaten stadgar nationellen att
domstol i EU-medlemsland i visst fallett skall inhämta prejudici-ett
ellt avgörande från EU-domstolen innan målet avgörs.

Andra verktyg för implementering

Implementering eller genomförande Barnkonventionen kanav
betyda många olika åtgärder elleratt verktyg behöver användas. Att
genomföra och leva till konventionens innehåll kräverupp en
rättslig efterlevnad och lagar står i korrespondens med desom
folkrättsliga reglerna i konventionen. Det kräver också reglernaatt

behandlingen barn i alla sammanhang, alltifrångenomsyrar av t ex
skola, hälsovård och kultur till stadsplanering. Tjänstemän isom
olika situationer eller handläggeravgör ärenden barn måsterörsom
i sitt arbete ha bamperspektiv. Implementeringett således inteär
bara lagar utbildning,utan även information och handlägg-ex.
ningsregler.

Barnkommittén betonar i full enighet vikten ocksåattav
statistiska verktyg utvecklas för barns situation generelltatt skall
kunna följas. Exempel visar vikten sådant arbetesom är närav
Statens Invandrarverk för del år sedan införde statistiken över

asylsökande barn och därmed gjorde det lättareensamma följaatt
hur skyddet för dessa barn förbättrades. Under 1997 har det
uppmärksammats polisen behöver utvecklaatt uppföljningen av
försvunna barn och statistik sådana fallatt över underlättar lösning
och efterforskning fall försvinnandennär inträffar.nya av

Betydelsen internationella konventioner i svenskav
rättstillämpning

Den konvention inom området mänskliga rättigheter använtssom
i svensk nationellmest rättstillämpning 1953 årsär europeiska

konvention mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter.om
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sedanförändratsharSverigeitillämpningkonventionenspåSynen
1953Europakonventionen attratificerade utanSverige1950-talet.

lagstiftning.särskildsvenskmedinförlivades rättden genom
svenskbildavgörandenviktigavissagenomgång avEn engerav

skallkonventionerinternationellabetydelsevilkenvad gällerpraxis
domstol.svenskirättegångitillmätas

gälldevilketLokmannaförbundetSvenskafalletkändadetI
Arbets-Arbetsdomstolenuttaladekollektivavtaltecknarätten att

gällde bestäm-vadSverige,det i51972domardomstolens attnr
uppfattning"vedertagenkonventioner,internationellaimelser var

motsvarighetharredande intemåndenibestämmelsersådanaatt -
lagstift-förmedlingintesedvanerättlagstiftning eller utanvår avi -

innebördenbelysaemellertidkansvensk Degällande rätt.blirning
överensstämmelse medstå ifårvilkastiftade lagar, antagashärav

i detsåledesmenadeåtaganden." AD attinternationellalandsvårt
svenskansågskonventioninkorporerad motsvaraickefall en

tolkningsgrund ianvändaskonventionenkundelagstiftning, som
stod idåregelverkenbådadeförutsatteeftersom AD attSverige,

effektendiskuterade intevarandra. ADmedöverensstämmelse av
överensstämmel-ingenfalleller detöverensstämmelse attbristande

förelåg.se
tilllönetilläggretroativautbetalarörandemål vägran attI

1973NJAHDuttaladeorganisationstrejkande ävenmedlem sav
gällerkonvention,internationellbiträttSverige"även423 att enom

påpekaderättstillämpningen." HDinomstatligadenfördirektden
korresponderandegenomförandetransformering, av enäven att en

innehöllavtaletinternationelladetskulle skelagstiftning, om
rättstillämpning.svenskifannstidigareinteelement som

RÅ röranderef 611974måliuttaladeRegeringsrätten ett
affischeringtillåta visslokalerskolasinomskolstyrelses rätt att en

åberopademåletden inågonoch HD motåsikt AD attsomsamma
och tilladefannsintetransformeringslagmotsvarandebestämmelsen

siniskolstyrelsenuppkommit föricke attsåledeshar"förpliktelse
Regeringsrättentilläggsprotokollet".ireglernaverksamhet iakttaga

inteeftersommål,nämndairestriktiv ADhär än manär ovanmera
medreglerratificerade överensstämmerSverigeförutsätter att av

tolkningsunder-användasdärmed kanlagstiftning ochsvensk som
lag.

frågarörande12051981mål NJAHD1981 avgör omett s
Europakonven-istrida 6skulleskiljeklausul arttillämpning motav

bestämmelserna"förutsättas,det fårtydligt atttionen. Där sägs att
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i regeringsformen, tillkommit efter Sveriges ratifikationsom av
Europeiska konventionen, står i överensstämmelse med dennas före-
skrifter, och de kan därmed belysa innebörden bestäm-senare av
melsema i regeringsformen. HDs uttalande förstärks doms-genom
formuleringen NJA 1984 903 rörande ärende utlämning förs om
brott till Italien och tidigare utevarodom. konstaterarHD där att trots

konventionen inte införlivats,att "Sverige vid tillämpning svenskav
lag rörande utlämning inte godkänner utevarodom tillkom-en som
mit under förhållanden oförenliga medär grundläggandesom
principer för rättsordningen här i riket och tillika oförenliga med
Sveriges åtaganden enligt nämnda konventioner". Senare har
Regeringsrätten med liknande formuleringar hänvisat till Europa-

RÅkonventionen RÅse vidare ref1987 160, 1988 ref 79.
hänvisarHD i NJA 1988 572 rörande till muntligrättens

förhandling i andra instans i mindre brottmål tydligt till ett avgöran-
de i Europadomstolen och påpekar "särskild restriktivitet vidatt
tolkningen" kap51 21 § RB påkallad med hänsyn tillav numera var

Europadomstolen i Ekbatanimåletatt det strida iansett 6mot art
Europakonventionen hovrätt avgjort brottmålatt huvudfor-ett utan
handling. Linjen fullföljs HD åberopar Europadomstolensattgenom
praxis och uttalar i mål rörande kommunarrest NJA 1989 131 ochs
1990 636 "även konventionen inteatt svenskutgör dets rättom är
naturligt dess ståndpunkt i rättighetsfrâgoratt påverkar tolkningen

regeringsformen" och i mål rörande besvär utmätningav över NJA
1992 363 uttalar med hänsyn till Europadomstolensatt pås senare
tid ändrade tillämpning Europakonventionens 6 måste svenskart.av
rättstillämpning ändras. Se vidare NJAäven 1991 512, 1992ex. s

513, och 1992 532.s s

Betydelsen fördragskonform tolkningav

Den svenska rättstillämpningens utveckling rörande Europakonven-
tionens ställning fram till dess införlivande visar domstolarnasatt
användning konvention innehåll inte transformerats tillav en vars
svensk lag kan variera åtskilligt från direkt avvisa varje sambandatt
mellan svensk rättstillämpning till använda konventionenatt som
tolkningsunderlag och direkt hänvisa till folkrättslig domstolspraxis.
Om Barnkonventionen inte blir direkt tillämplig kommer säkert
liknande diskussioner föras rörande dess innehåll.att Mot detta kan
invändas den svenska rättstillämpningenatt på nuvarande stånd-
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dvsfördragskonforrnt,skall tolkas attsvenskpunkt rättsäger att
Sverige vidförgällandereglerfolkrättsligaskall tillhänsyn tas

har dockrättsregler. Sverigesvenskasvarandedäremottolkning av
därförvariationer kommerochprejudikatbundenhetabsolutingen

ståndpunkt.dennafinnassäkerhetmed trotsatt
svenska stånd-denratificeradesEuropakonventionenNär var

innehåll.konventionensöverensstämde medsvenskpunkten rättatt
underlåtaintekanåsikthar ingen attUndertecknade menannan

förloratEuropadomstolenmål ii fleradettaSverigepåpeka trotsatt
innehåll.konventionensbrutitfall haenstakai motattgenom

dennaändratspunkterfleraockså påharlagstiftning motSvensk
bakgrund.

minskarBarnkonventioneninkorporeraBetydelsen att omav
Ändå skillnadenblirfördragskonfonnt.skall tolkassvensk rätt

villkorvissaefterregler och sådanatillämpligadirekt attmellan som
konfliktvidtydligmyckettolkningsunderlag,uppfyllts utgör en

tolkningsprinci-nämndasvensk lag. Ovanochkonventionenmellan
i rutinmässi-bästfungerarBarnkonventionenanvändningoch avper

ställs påbetydelsekonventionensfrågansammanhang. När omga
i viker. Ovekonventionenblirför detmyckettalarsin attspets som

tryckeriNorstedts AB,FN-stadgans folkrättboki sinskriverBring
folkrättsligadebetydelsensid 264Stockholm 1992, avom

viddetpåpekarlegitimitet". Han"upplevda även attreglernas en
för denfaktorersamverkandeflerakrävskonfliktsituation att

förhanfungera.skall Detinternationella rätten somresonemang
överförbartmeningenligt vårtillämpning,FN-stadgansrörande är

därför viktigtSverige.roll i DetBamkonventionens ärtill frågan om
inkorporeras.Barnkonventionenatt

mycketbestämmelse kanmycket.varierar EnanvändningLagars
extremfall kananvändas. Ikraft ändå inteiformelltväl menvara

denmycketsåregelsådan attanvändningen uttunnasenav
blir obsolet.ochrättstillämpningensedvanerättsligt försvinner ur

Barnkonventionen. Menmedskenaturligtvis intekommerDetta att
mindrefrån börjanharinkorporeratsregler intefolkrättsliga ensom

regel tolk-Användningenlättare.ochbetydelse väger somav en
rådandeberoendesvårreglerad ochningsunderlag är ytterst av

debatten.politiskadenrättstillämpningen ochinomströmningar
folkrättsligtgrundläggandeställningBamkonventionens ettsom

tyngd också irättsligaden bordeinstrument gör att ges samma
Sverige.
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Barnkonventionens tekniska utformning

Barnkonventionen innehåller regler tekniskt olikaärsom av
karaktär. finnsDet dels formuleringar utformats svepande ochsom

generellt arbetssätt eller åt vilket håll utvecklingenett bör gå.anger
Formuleringen i artikel 3 barnets bästa skall komma i främstaattom

vid alla åtgärder barn, sådan. finnsrummet Detrör är ävensom en
bestämmelser tekniskt och rättsligt detaljerade.är Artikel 21 rörsom
internationella adoptioner och de krav skall tillgodoses för attsom
adoptionen skall ha gått korrekt till. Barnkonventionensanses
tekniska utformning försvåra inkorporation,sägs det inteärmen
enligt vår mening korrekt. Svenska lagar har ibland skillna-samma
der i formulering, i skattelagstiñningentom som annars anses
synnerligen detaljerad och teknisk, finns svepande formuleringar.
Den Europeiska konventionen innehåller den regler varieradäven av
detaljeringsgrad vilket inte har vållat några problem under den tid
konventionen hittills varit inkorporerad.

Barnkonventionen innehåller inte förnågra svensk främman-rätt
de element eller principer och liknar i sin utformning allmänannan
rättighetsreglering både i svensk och i den inkorporeraderätt
Europakonventionen. tillDen sin utformning klar,är lättöverskådlig
och lättförståelig. invändningar svårigheten tillämpa kon-attom
ventionstext faller efter Europakonventionen under flera åratt varit

del den svenska någrarätten särskilda problem ellerutan atten av
konstigheter uppstått i rättstillämpningen. denI internationella
utblick kommittén gjort visas Barnkonventionen inkorpore-attsom

i Belgien och Finland och därrats spelat viktig roll iex. en av-
görandet enskilda mål rörande bam.av

Uppfattningen, Barnkonventionens bakomliggande tankeatt är
den skall transformeras, felaktig. Implementeringsreglernaatt är i

konventionen med till bamkommittéFNs och fortlöpan-rapporter en
de dialog söker nå processinriktat arbetssätt och har inteett någon
formulering så skulle bryta suveränitetsprincipen.motsom

Transformation skapar skillnader mellan systemen

Utredningens majoritet förordar Barnkonventionen inteatt görs
direkt tillämplig i sin helhet i Sverige. Vi instämmer i åsikten att
Sverige i följer Barnkonventionens bestämmelserstort och lever upp
till dess målsättning i I vissa fall har Sverige reglerstort. rörande
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ProblemenBarnkonventionen.ligger föreochbättrebam är änsom
kollision mellanuppstårdär detenskilda falli detaktualiseras en

detaljeri enskildalagändringarföreslå vissaMetoden attsystemen.
alltiddet uppstårheltäckande eftersomblikunnaaldrigkommer att

ocksåinblandade.människor Detdärproblem ärvarianter äravnya
diskrepanser mellanskapasarbetssättsådantdet medlätt ettatt

företräde enligtskall svenskskillnaderUppstår rätt ägasystemen.
Barnkonventionensminskaroch därmedrättstraditionsvensk

intentioner.alla godai Sverigebetydelse trots
udda metoddetanförasbrukartransformering ärMot att en

också denhari Denandra länder Europa.flestamed dejämfört
tidpunkt vidsker vid vissinförlivandetnackdelenuppenbara att en

tolkningenDärefter kansvenska lagen.deninförandet avav
vilket kanolika håll,mycket väloch lagenkonventionen ge

förkonventionen skapatseftersomeffekterolyckliga att garantera
konformitet.grundläggandevissen

fortlöpande kontrolldet skermycket viktigt attDet är att aven
konventionensmedoch praxislagstiftningsvensk överensstämmer

efterskekontroll kan kommasådanbestämmelser. En attt ex
ofta lederfall vilka sedermerauppmärksammade enskildasärskilt

också möjligttillämpning.lagstiftning eller Detförändrad ärtill att
kontrollera ochförmed jämna mellanrumutredningartillsätta att
ryckig och intekonventionen följs dettahuranalysera ärmen en

arbetsmetod.heltäckande
mainstrea-talas det i dag mycketjämställdhetsområdetInom om

genomgripande förändringvaraktig ochför uppnådvsming, att en
förs i det dagligaaspekt rutinmässigtfråga ellerkrävs att en

arbetebamärenden i sitthanterarHandläggarearbetet. styrs avsom
informationutbildning, ochrekommendationer,lagförarbeten,lagar,

det bamrätts-möjligayrkesträning. endaDet sättet garantera attatt
därför enligtbarntillgodoses i ärendenperspektivetliga rör ärsom

Barnkonventionen.mening inkorporeravår att

tolkningsansvarDomstolarnas

blir föremål för värdering ochrättslig reglering i SverigeAll
tvist ioch utmejslade principertolkning efter fastlagda när en en

regelsystemet. Barnkommitténsdelar det svenskadomstol berör av
Bamkonven-risk med inkorporeringmajoritet dock en att avenser
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alltför mycket tolkningsansvaret påskulle läggationen över av
domstolama.

alltförmajoritet befarar vidare attBarnkommitténs snäven
bidra till försvarakonventionen skulle kunnajuridisk tolkning attav

det det finns fog förstärka barnets rätt. Om så,ärän attattsnarare
enstaka fall skulle tolka barnkonventionendomstolarna iatt tro, att

mycket väl lösa problemetinskränkande kan regering och riksdag
långtgående regler enligt konventionensinföraatt meragenom

majoritet har iså kommitténs enartikel Om det41. rättär att att
fastinkorporerad konvention ligger emellertid påtolkning ettav en

fall inskränkande, förhind-denna tolkning i såsätt, och ärannat att
utnyttja sin införa reglerintedet suveräna rätt attstaten att somrar

reglerbarn vad Barnkonventionenslängre i skyddgår gör.änav
domstolarnas lagfästa roll ifinns ingen grundDet att anta att

annorlunda för just dessa regler och för justskullerättslivet vara
innehåll och dänned något skulle berövaBarnkonventionens sätt

inflytande detta område.politiker i Sverige över

Barnkonventionen och den politiska viljan.

ibland Barnkonventionens innehåll inte rättsligtharDet ärsagts att
därmed inkorporering inte behövs.politiskt och Dettaattutan en

uppfattning användning tillämpningvisar märklig ochom aven
rättsregler. Självklart genomförandet rättigheterna i Barnkon-är av

för landet. detsamma måste gällaventionen politiskt Menett ansvar
kaotisk situation skallför varje rättsregel inte uppstå. Detom en

sidan borde inte förtunna den rättsligapolitiska åansvaret ena
grundlagenandra sidan. Rättighetskatalogen ityngden å den är av

förtar dess rättsliga effekt.politisk betydelse vilket intestor
det saknasinkorporering Barnkonventionen anförsMot attaven

nationellfolkrätt annorlunda iRättskälleläran inomförarbeten. änär
betydelse iförarbeten inte tillmätspå så vissrätt att samma som

hela materiaförhållandet likartat i densvensk Men ärrätt. som
bemästraoch det verkar svenska jurister kunna påhärrör från EU, ett

utmärkt sätt.
stadgade konventionsspråken gälleri konventionenDe som

i svenskutgångspunkt vid mycket besvärliga tolkningsproblem en
djuplodande analys kan bliöversättning vid inkorporering. såEn

domstolsärenden och där finns kompetens bemästrafallet i vissa att
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sådana problem och redan med anledning EU-inträdet ochvana av
intemationellrättslig materia.annan

Utredningens majoritet hävdar det besvärligt medäven äratt
konventioner eftersom skrivningama i de flesta fall resultatetär av
politiska kompromisser, ibland döljer hårda motsättningar.som

det kan politiskaMot kompromisser i lagförarbetensägas, att om
skulle försvåra tillämpningen rättsregler, så det i så fallär ettav
Förhållande i hög grad gäller del den svenskastorsom en av
lagstiftningen. Vidare det kan bli särskilt besvärligt isägs att en
sådan situation gäller sociala rättigheter. Någon analystextenom av
varför finns inte och påståendet saknar enligt min mening grund.
Istället har just detta områdes regler generell utformningen mer
vilket borde dem lättare tillämpa direkt, eftersomtvärtom göra att
tolkningsutrymmet då ökar.

och kontrollsystemDe utvecklas avgörandestyr- utgörsom en
faktor för hur Bamkonventionens bestämmelser genomförs i alla
delar landet och alla nivåer. avsnitt erinrasI 5.3.2 attav om

styrmedel främst lagstiftning och fördelning statsbi-ärstatens av
drag. harKommunerna för den faktiska verksam-ett stort ansvar
heten regeringen fördelar statsbidrag till kommunerna och ärmen
ansvarig för Barnkonventionen följs i hela landet. Vidareatt sägs att

därför kan ställa krav på regeringen den verkligen använderattman
sig de medel den förfogar och skaffar sig de instrumentöverav som
saknas. motsägelsefulltDet först dessa uttalandenär ochgöraatt
därefter avstå från föreslå användning det stynnedlet,att tyngstaav
nämligen Barnkonventionen direkt tillämplig.görs Förutomatt ovan
nämnda inkorporering viktig symbolhandlingärargument en som
visar vilken betydelse Barnkonventionen tillmäts i Sverige.
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Reservation Bertil Måbrink v ochav

Ragnhild Pohanka mp

åsikterArtikel 12. Barnets uttrycka sinarätt att

Ändringar i kommunallagen

finns i dag cirka miljoner1,2 barn och ungdomar i åldern tillDet 7
år. demokratiska rättigheter starkt begränsade17 Deras deär attpga

saknar möjligheterDeras med och forma sinrösträtt. att vara egen
vardag och påverka beslut berör dem i de kommunala verksam-som
heterna till skola och fritidexempel små och i vissa fallärsom
obefintliga. kunna barn och inflytande iFör denatt ge unga
kommunala beslutsprocessen krävs såväl lagstiftning metod-som
utveckling. FN-kommittén har särskilt betonat vikten Barn-attav
konventionens grundläggande principer speglas i lagstiftningen.

Barnombudsmannen BO i promemoria Barn-säger en ang.
konventionens artikel bl.a. följande: barnkonventionens12 "För att
artikel skall kunna få fullt12 genomslag i den kommunala be-
slutsprocessen krävs dels de formella förutsättningarna iatt
kommunallagen ändras antal punkter, och dels metoderett att nya
utvecklas för de inflytande. det bör föreliggaBO attungas menar en
skyldighet för beslutsfattare på lokal nivå inhämta barns ochatt
ungdomars synpunkter i de frågor berör dem".som

Visserligen pågår utvecklingsarbete och under de årenett senaste
har begynnande attitydförändring i kommunerna kunnat skönjas.en

utvecklingen går alltför långsamt, enligtMen vår mening, och iatt
lag barn och ungdomar inte har till samrådrösträtt rättge som ser

metod påskynda den Aga-förbudet iatt startat.som en process som
föräldrabalken exempel politikerna före"på hur kan "gå ochär ett
ändra människors attityder lagstiftning. Genom uttala sinattgenom
vilja kan politiker bana för tankegångar.väg nya

Vi därför kommunallagen skall ändras det läggssåatt attanser
skyldighet nämnderna samråda med barn och ungdomar iatten

beslut angår dem. Vidare barn och ungdomar mellanattsom anser
och ska kunna12 18 år väcka ärenden i nämnderna. kanDetta göras

antingen politisk ungdomsorganisation moderparti harav en vars
kommunfullmäktigei eller på minst tio barn ochsäte av en grupp
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ärendeskriftligen begärochmellan 12 18 årungdomar att ettsom
nämnden.väcks isärskilt angår demsom

Pohanka mpRagnhildyttrandeSärskilt av

rösträttsålderSänkt

för ungdomarmöjligheternavill ökaMiljöpartiet de Gröna att
framBamkommittén läggerförslagsamhället. De ärpåverka som

förslag i alla delar.tillstyrker dessaMiljöpartietochviktiga
till de äldreinflytandeockså reelltvillMiljöpartietMen ettge

sänkamellan och 18 år16till dembarnen är attgenomsom --
barnendet viktigtnivåerna.alla Jagrösträttsåldem atttre anser

dem inflytande.verkligenpåverka sin framtidkan sättett gersom
medvetnaungdomaridag lever isamhälledetGenom är mer

stöder aktivt sänkningoch Miljöpartietgenerationertidigareiän en
rösträttsåldem.av
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Kommittédirektiv

svenskoch rättBarnkonventionen

1996:15Dir.

februari 1996regeringssammanträde den 1vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppgiftmedtillkallaskommittéparlamentarisk attEn
lagstiftning och praxissvenskhurbred översyngöra aven-

bestämmelser,barnkonventionenstillförhåller sig
inne-vad gälleroch ökat måttklarhetskapa större samsynav-

barnkonventionen och"barnets bästa" ibegreppetbörden av
målkon-eventuelladärvid särskilt analyserasvensk rätt samt

flikter,
i ärenden enligtställningfrågan barnsbehandlamed förtur om-

utvisning däravvisning ellerdet gällerbl.a.utlänningslagen, när
barn berörs.

Bakgrund

generalför-rättigheter FN:sbarnetskonventionFN:s antogs avom
ibehandlasrättigheternovember 1989. Barnssamling den 20 ett

bamkonventio-överenskommelser. Genominternationellaantalstort
rättigheter påförsta barnetsemellertid för gångenformuleradesnen

hadebindande avtal. Sverigeinternationelltisamlat sätt ettett en
och dekonventionenvid arbetet medframträdande roll ettvar av

trädde i kraftBarnkonventionenratificera den.ländernaförsta att
lagstiftningsåtgärder bedömdes inteseptember Några1990.den 2

konventionen,tillträdaSverige skulle kunnaerforderliga för att
överensstämmelse medi godståeftersom svensk ansågsrätt

statsrådet framhöllFöredragandebestämmelser.konventionens att
mening inomfår rimlig"tolkas så denkonventionen måste att en
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för varje nationellt Artiklarna också i många fallsystem. ärramen
utformade så det finns för lämplighetsbedömningatt be-utrymme
träffande de åtgärder skall vidta." prop. 1989/90:staterna 107,som
bet. 1989/90: S0U28, rskr. 1989/ 90:35O .

Enligt konventionens artikel den sk. generalklausulen, skall vid
alla åtgärder barn, sig de vidtas offentligarör ellersom vare av
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lag- stiftande barnets bästa komma iorgan,
främsta rummet.

Regeringen lämnade i september 1992 första denrapporten om
svenska efterlevnaden konventionen. Rapporten har granskatsav av
FN:s kommitté för barnets rättigheter. Den svenska lagstiftningen
och de principer gäller vid tillämpningen våra lagarsom av anses av
kommittén allmänt återspegla konventionens bestämmelser.sett De
anmärkningar kommittén framför Sverige innebär intemotsom att
Sverige bryta konventionen.motanses

Barnombudsmannen, började sin verksamhet den juli1som
skall1993, uppmärksamma lagar och andra författningaratt samt

deras tillämpning med Sverigesstämmer överens åtaganden enligt
konventionen inteså fallet, verka för förändringsamt, är attom en
kommer till stånd.

Sedan Sverige ratificerat barnkonventionen har allmänna
diskussioner pågått huruvida svensk praxis medöverensstämmerom
konventionens bestämmelser på olika områden. På tid harsenare
några uppmärksammade fall, främst vid tillämpning utlännings-av
lagstiftningen, aktualiserat frågan innebörden den i konven-om av
tionen intagna generalklausulen "barnets bästa".om

Principen "bamets bästa" har sedan länge varit vägledandeom
för svensk lagstiftning rörande barn och ungdom. Någon generell
bestämmelse motsvarande generalklausulen i barnkonventionen
finns i dag inte i svensk lagstiftning principen återfinns i olikamen
former i lagstiftning bam. föräldrabalkenI finnsrör sedan längesom
bestämmelser uttryckligen hänsyn skall till barnetsatt tassom anger
bästa i olika situationer, bl.a. vid vårdnad och Förslagumgänge.
finns också från Flyktingpolitiska kommittén Ku 1994:10 och
Socialtjänstkommittén S 1991:07 införa ytterligare reglerattom

"bamets bästa" i utlänningslagen respektive socialtjänstlagen.om
Alltsedan ratificeringen konventionen har diskussioner förtsav

införliva konventionen s.k. inkorporering,att dvs.om attgenom
konventionen till svensk lag.göra Riksdagen på dennatog nytt upp

fråga under hösten 1995. Förslaget inkorporering avvisadesom men
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framhöll fortlöpande kontroll och anpassningSocialutskottet att en
tillämpning nödvändig. Konventio-all svensk lagstiftning och ärav

bestämmelser och intentioner måste på alla nivåer i samhälletnens
frågor och barns rättigheter.beaktas i arbetet med barnrörsom

ansåg regeringen borde besluta bredUtskottet översynatt om en av
med bamkon-svensk lagstiftning och praxis stämmer överensom

bestämmelser och den föreliggande översättningenventionens av av
till vad utskottet anförtkonventionstexten. Riksdagen anslöt sig

rskr. 1995/96:62.bet.l995/96:SoU4,

Uppdraget

barnkonventionen vilkethar förbehåll ratificeratSverige utan
skallSverige har åtagit sig barnets bästa ibetyder bl.a. sättasatt att

åtgärder vidtas offentliga dvs.vid allacentrum som av organ,
förvaltningsmyndigheter och lagstiftande Sverigedomstolar, organ.

vidta alla lämpliga lagstiftningsâtgärder ochförbundit sighar att
genomföra erkännsåtgärder för de rättigheter iandra att som

konventionen.
tillkännagivandebakgrund Sveriges åtagande, riksdagensMot av

tolkningar innebörden bamkonventio-och det faktum olikaatt av av
i den allmänna debatten tillsätts parlamentariskåberopatsnen en

hur bamkonventionens anda och innebördkommitté för klarläggaatt
kommer till uttryck i lagstiftning och praxis.

innehåller antal bestämmelserBarnkonventionen ett stort som
områdenbehandlar vitt skilda och kräver tolkning.närmaresom en

Avvägning måste ske mellan olika intressen. Vid tillämpning av
lagstiftning råder principen likhet inför lagen. därförDet ärom av

kringvikt mått klarhet och skapas hurstörsta störreatt ett samsynav
barnkonventionen skall tolkas, detta alltid slutligen fåräven om

det enskilda fallet.bestämmas i
principen "bamets bästa" skall komma i främstaHur attom

inte definierat barnkonventionen.i Begreppetär närmarerummet
förutom"barnets bästa" har i svensk rättstillämpning diskuterats, i

samband med utlänningslagen dess förhållande1989:529 i sig och
till lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga

bl.a. i samband med frågor ochLVU, sekretess anmälnings-om
plikt, föräldrars vårdnadsansvar i föräldrabalken och tvångs-m.m.
omhändertagande enligt vissa frågor inom socialtjänsten.LVU samt

situation i vilken konflikt mellan motstående intressenEn och
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principer kan uppstå exempelvis då missförhållandenär råder i
barnets familj och lämpliga åtgärder och insatser skall avvägas.

Kommittén skall påvisa konflikter kan uppkomma mellansom
bamkonventionens bestämmelser och andra övergripande mål som
gäller enligt svensk och andra internationella konventionerrätt och
bestämmelser söka nå mått det gällerstörresamt närav samsyn
innebörd och tolkning konventionen. Kommittén skall särskiltav

det grundläggande begreppet "bametsöverväga bästa" och de tolk-
ningskonflikter i förhållande till andra mål kan bli aktuella.som
Kommittén skall också söka bilda sig uppfattning bamkon-en om
ventionens ställning och tillämpning i andra länder, främst inom EU
och Norden, varvid frågor rörande konventionen och utlänningsrät-

särskilt intresse. Kommittén skall i förstaär handten sittav ge
arbete principiell och analytisk inriktning oförhindradär atten men
påvisa de behov lagändringar den finner påkallade.av som

Kommittén skall med förtur behandla frågan barns ställningom
i utlänningsrätten. Regeringen höra kommittén i bered-attavser
ningsarbetet på propositionen migrationspolitiska frågor.om

Kommittén skall i sitt arbete bygga bl.a. på redan föreliggande
utredningsmaterial, såsom Flyktingpolitiska kommitténs betänkande
SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. Kommit-
tén kan i särskilda frågor till sig knyta referensgrupper och experter.
Kommittén skall samråda med referensgrupp med företrädare fören
folkrörelser och enskilda organisationer på området, såsom Rädda
Barnen och Svenska UNICEF-kommittén.

kommitténsFör arbete gäller kommittédirektiven till samtliga
kommittéer och utredare offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23 och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.
1994: 124.

Kommittén skall redovisa sitt uppdrag den januaril 1997.senast
När det gäller förhållandet mellan barnkonventionen och utlännings-
lagstiftningen och dess tillämpning skall kommittén redovisa en
delrapport den 30juni 1996.senast

Socialdepartementet
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rättigheterbarnetsKonvention om

Inledning

Konventionsstaterna,
iproklameratsmed de principerenlighetiatt, somansersom

inneboendeerkännandet denstadga, vär-nationernasFörenta av
likamänniskosläktet och derasmedlemmarallahosdigheten avav

rättvisa ochgrundvalen för frihet,rättigheteroförytterliga utgöroch
världen,fred i

folk i stadgan pånationernasbeaktar Förenta nyttattsom
ochmänskliga rättigheternagrundläggandedebekräftat sin tro

beslutat främjaoch värde ochvärdighetenskilda människansden
under frihet,levnadsvillkoroch bättreframstegsociala större

förklaringeni allmännanationerna denerkänner Förentaattsom
internationella konventioner-och i derättigheternamänskligadeom

proklamerat och kommiträttighetermänskliga överens attomomna
fri- rättigheter däritill alla de ochberättigadär anges,somenvar

språk,hudfärg, kön,åtskillnad något slag, såsomutan ras,av
uppfattning, nationellt eller socialtellerpolitiskreligion, annan
ställning i övrigt,egendom, börd ellerursprung,

den allmänna förklaring-nationerna iFörentaerinrar attomsom
barn har tillrättigheterna proklameratde mänskliga rättattomen

hjälp,omvårdnad ochsärskild
familjen, den grundläggandeövertygade såsomär attomsom

för alla dess medlem-och den naturliga miljönenheten i samhället
utveckling och välfärd, böroch särskilt för barnens gesmars

till fullo kan sig sittnödvändigt skydd och bistånd så den påtaatt
samhället,iansvar

barnet, för kunna uppnå fullständig ocherkänner att att ensom
i familje-harmonisk utveckling sin personlighet, bör växaav upp en

omgivning lycka, kärlek och förståelse,miljö, i en av
barnet till fullo bör förberedas för självständigtatt ettansersom

samhället och uppfostras enligt de ideal proklameratsliv i isom
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Förenta nationernas stadga, och särskilt i anda fred, värdighet,en av
tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet,

beaktar behovet barnet särskildatt omvårdnadattsom ge
fastslagits i 1924 års Genévedeklaration barnets rättigheter ochom
i deklarationen barnets rättigheter, vilken general-antogsom av
församlingen den 20 november 1959, och erkänts i den allmänna
förklaringen de mänskliga rättigheterna, den internationellaom
konventionen medborgerliga och politiska rättigheter särskiltom
artiklarna 23 och 24, den internationella konventionen ekono-om
miska, sociala och kulturella rättigheter särskilt artikel 10 isamt
stadgar och tillämpliga instrument för fackorgan och internationella
organisationer sig barnens välfärd,ägnarsom

beaktar såsom i deklarationen barnetsatt,som anges om
rättigheter, barnet grund fysiskasin och psykiska omognadav
behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, innefattande
lämpligt rättsligt skydd, såväl före efter födelsen,som

bestämmelsernaerinrar i deklarationen sociala ochsom om om
rättsliga principer rörande skydd och barn, särskiltav omsorg om
med hänsyn till nationell och internationell placering i fosterhem
och adoption, Förenta nationernas minimistandardregler för
rättskipning rörande ungdomsbrottslighet Pekingreglerna samt
deklarationen skydd kvinnor och barn i nödsituationer och vidom av
väpnad konflikt,

erkänner det i alla länder i världen finns barnatt leversom som
under exceptionellt svåra förhållanden och sådana barn kräveratt
särskild uppmärksamhet,

vederbörlig hänsyn till vikten varje folkstar traditionersom av
och kulturella värden det gäller barnets skydd ochnär harmoniska
utveckling,

erkänner betydelsen internationellt samarbete försom attav
förbättra barns levnadsvillkor i varje land, särskilt i utvecklingslän-
dema,

har kommit följande:överens om

Del I

Artikel I
denna konventionI med barn varje människa under 18 år,avses om

inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag gäller för barnet.som
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Artikel 2
varje barntillförsäkraochskall respekteraKonventionsstatema1

. konventioni dennarättigheterdejurisdiktioninom deras angessom
förälderseller dessbarnetsslag,någotåtskillnad oavsettutan av
politiskareligion,språk,hudfarg, kön,vårdnadshavareseller ras,

socialaellernationella, etniskaåskådning,eller ursprung,annan
övrigt.ställning ibörd ellerhandikapp,egendom,

förlämpliga åtgärderallaskall vidtaKonventionsstatema att
diskriminering ellerformerskyddas allabarnetsäkerställa motatt av

familje-ellervårdnadshavaresföräldrars,grundbestraffning av
elleråsikteruttrycktaverksamhet,ställning, tro.medlemmars

Artikel 3
offentligade vidtassigbarn,åtgärderVid alla rörl avvaresom. administrativadomstolar,välfärdsinstitutioner,socialaprivataeller
komma ibästaskall barnetslagstiftandeellermyndigheter organ,

främsta rummet.
sådantbarnettillförsäkrasigåtarKonventionsstatema att

medvälfärd,för dessbehövsomvårdnadoch sådanskydd som
tillkommerskyldigheterochrättighetertill dehänsyn tagen som

lagligthareller andravårdnadshavareföräldrar,dess sompersoner
lämpligaallaändamål vidtaskall för dettabarnet, ochföransvar

åtgärder.administrativaochlagstiftnings-
tjänsterinstitutioner,säkerställaskallKonventionsstatema att

uppfyllerskydd barnför vård ellerinrättningaroch avansvararsom
vad gällersärskiltfastställdamyndigheterbehöriga normer,av

behöriglämplighetpersonalens antal ochhälsa,säkerhet, samt
tillsyn.

Artikel 4
admini-lagstiftnings-,alla lämpligaskall vidtaKonventionsstatema

rättighetergenomföra deåtgärder föroch andrastrativa att som
sociala ochekonomiska,konvention. l frågai dennaerkänns om

åtgärdersådanavidtakonventionsstatemaskallrättigheterkulturella
och,tillgängligasinautnyttjande till detmed yttersta resurserav

samarbete.internationelltförbehövs, inomdär så ramen

Artikel 5
och de rättigheterdetskall respekteraKonventionsstatema ansvar

tillämpligt,eller, där såföräldrartillkommerskyldigheter äroch som
enligtgemenskapenfamiljen ellerutvidgadedenmedlemmar av
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lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra har lagligtpersoner som
för barnet, står isättatt ett överensstämmelse medansvar som

den fortlöpande utvecklingen barnets förmåga lämplig ledningav ge
och råd då barnet de rättigheterutövar erkänns i denna konven-som
tion.

Artikel 6
Konventionsstatema erkänner varje barn har inneboendeatt en

till livet.rätt
Konventionsstatema skall till det sin förmåga säker-yttersta av

ställa bamets överlevnad och utveckling.

Artikel 7
Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha

från födelsen tillrätt förvärvaett rätt medborgarskapatt ettnamn,
och, långtså det möjligt, fåär vetskaprätt sina föräldraratt ochom
bli omvårdat dem.av

Konventionsstatema skall säkerställa genomförandet dessaav
rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina
åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument på detta
område, särskilt i de fall då barnet skulle statslöst.annars vara

Artikel 8
Konventionsstatema åtar sig respektera barnetsatt rätt att

behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, och släkt-namn
förhållanden såsom dessa erkänns i lag, olagligt ingripande.utan

Om barn olagligt berövas delett eller hela sin identitet,en av
konventionsstaternaskall lämpligt bistånd och skydd i syftege att

snabbt återupprätta barnets identitet.

Artikel 9
Konventionsstatema skall säkerställa barn inte skiljsatt ett

från sina föräldrar deras vilja i de fallmot då behörigautom
myndigheter, underställdaär rättslig överprövning, i enlighetsom
med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner sådantatt ett
åtskiljande nödvändigt förär barnets bästa. Ett sådant beslut kan

nödvändigt i särskilt fall, videttvara t.ex. övergrepp ellermot
vanvård barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna leverav
åtskilda och beslut måste fattasett angående barnets vistelseort.
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alla berördaartikel skalli dennaenligt punkt 1förfarandenVid
lägga framförfarandet ochdelta imöjlighetberedas attattparter

synpunkter.sina
det bamförskall respekteraKonventionsstatema rätten som

regelbundetföräldrarnaeller bådafrån denskilt attär upp-ena av
bådakontakt medtill och direktförhållandepersonligträtthålla ett

bästa.barnetsstriderdå dettaföräldrarna, motutom
konven-åtgärderåtskiljande följdensådantDå ärett som enav

fängslande,frihetsberövande,initiativet till,tagittionsstat t.ex.
innefattande dödsfalldödsfallförvisning ellerutvisning, oavsett

ellerdenfrihetsberövadmedanorsak är gentemot ena avpersonen
begärankonventionsstatenskall deneller barnet,föräldrarnabåda
medlemlämpligt, någonsåeller,barnetföräldrarna, är annanomge

den/de frånvarandeupplysningarnaväsentligafamiljen de omav
upplys-inte lämnandetsåvidavistelseort,familjemedlemmamas av

skallbarnet.Konventionsstatemaskada förtillskulleningarna vara
inte i sigsådan begäranframställandetsäkerställavidare att av en

den/de berörs.förföljdernegativamedför personer som

Artikel 10
under artikelförpliktelsekonventionsstatemasmedenlighetI

föräldrarbarn eller dessansökningar frånskallpunkt attett om
familjeâterföreningförkonventionsstateller lämnai enresa

konventionssta-snabbthumant ochpositivt,behandlas på sättett av
säkerställa framställandetskall vidareKonventionsstatema atttema.

för de sökande ochnegativa följdermedförbegäran intesådanav en
familj.derasmedlemmar av

skall hai olikaföräldrar bosattabarn rätt,2. Ett är statervars
personligtupprätthållaregelbundetundantagsfall,i ettattutom

båda föräldrarna.med Konven-direkt kontaktförhållande till och
sin förplik-enlighet medändamål och iskall för dettationsstatema

och dess föräldrarsbarnetspunkt respekteraartikeltelse under
innefattande sitt ochhelst,landlämna vilket eget, atträtt att som

underkas-land skalllämnaland.i sitt Rätten ettatteget vararesa
föreskrivna i lag ochinskränkningarsådanatad endast är somsom

säkerheten, den all-skydda den nationellaförnödvändigaär att
den allmännapublic, folkhälsan ellerordreordningenmänna

och rättigheterfri-eller andrasedligheten ärsamtpersoners
konvention erkända rättigheter.i dennamed övrigaförenliga
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Artikel 11
Konventionsstatema skall vidta åtgärder för bekämpaatt

olovligt bortförande och kvarhållande barn i utlandet.av
dettaFör ändamål skall konventionsstatema främja ingåendet

bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller anslutningav
till befintliga överenskommelser.

Artikel 12
Konventionsstatema skall tillförsäkra det barn i ståndärsom

bilda åsikter fritt uttrycka dessaatt rätten i alla frågorattegna som
barnet, varvid barnets åsikterrör skall tillmätas betydelse i förhål-

lande till barnets ålder och mognad.
dettaFör ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att

höras, antingen direkt eller företrädare eller lämpligtettgenom
och förenligt med densätt nationellaett är lagstift-organ som

ningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaran-
den barnet.rörsom

Artikel 13
Barnet skall ha till yttrandefrihet.rätt Denna innefattarrätt

frihet oberoende territoriella söka,att gränser och spridamottaav
information och tankar alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konst-av
närlig form eller uttrycksmedel barnet väljer.annatgenom som

Utövandet denna får underkastasrätt vissa inskränkningarav
endast sådana föreskrivna i lag ochär nödvändigaärmen som som

föra respektera andra rättigheteratt eller anseende;personers
eller

b för skydda den nationella säkerheten,att den allmänna
ordningen ordre public eller folkhälsan eller den allmänna sed-
ligheten.

Artikel 14
Konventionsstatema skall respektera barnets till tankefri-rätt

het, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Konventionsstatema skall respektera föräldrarnas och, i

förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att
på förenligtsätt med barnetsär fortlöpandeett utvecklingsom ge
barnet ledning då det sinutövar rätt.

Friheten ellersin religionutöva fåratt underkastas endasttro
sådana inskränkningar föreskrivna i lag ochär nödvän-ärsom som
diga för skydda den allmänna säkerheten,att ordningen, folkhälsan
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grundläggandeandraellersedlighetenallmännaeller den personers
rättigheter.fri- och

Artikel 15
föreningsfrihettillbarnetserkännerKonventionsstatema rätt

fredliga sammankomster.och till
in-underkastas andrafår interättigheterdessaUtövandet av

ochi lagföreskrivna ärsådanaskränkningar ärän somsom
till denmed hänsynsamhälledemokratisktnödvändiga i ett

den allmännasäkerheten,allmännaeller densäkerhetennationella
eller denfolkhälsanskyddandetpublic, forordreordningen av

rättigheter.fri- ochandraellersedlighetenallmänna personersav

Artikel 16
ingripan-olagligagodtyckliga ellerförbarn fårInget utsättas

ochkorrespondenssinhem ellerfamiljeliv, sittochsitt privat-den i
anseende.sittheder ochsinolagligaförinte heller angrepp

elleringripandensådanaskyddtill lagensharBarnet rätt mot

angrepp.

Artikel 1 7
massmedieruppgiftviktigadenerkännerKonventionsstatema som

ochinformationtillgång tillharsäkerställa barnetoch skallutför att
särskiltinternationella källor,ochnationellafrån olikamaterial

moraliskaandliga ochsociala,främja desssyftar tillsådant attsom
förskallKonventionsstatemahälsa.och psykiskaoch fysiskavälfärd

ändamåldetta
materialinformation ochspridamassmediera attuppmuntra av

med andan ienlighetoch ivärde för barnetkulturelltsocialt och
artikel 29;

produktion,vad gällerinternationellt samarbeteb uppmuntra
material frånsådantinformation ochsådanspridningutbyte och av

internationella källor;nationella ochocholika kulturer
barnböcker;och spridningproduktionc uppmuntra av

språkligatill desärskild hänsynmassmedierd att tauppmuntra
behoven ellerminoritetsgrupptillhörbarnhos ett ensom en
urbefolkning;

skyddariktlinjer forlämpligautvecklingene attuppmuntra av
är för barnetstill skadaoch materialinformationbarnet mot som

artiklarna och 18.bestämmelserna i 13beaktandevälfärd, med av
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Artikel 18
Konventionsstaterna skall sitt bästa för säkerställagöra att

erkännandet principen båda föräldrarna haratt gemensamtav ansvar
för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekom-
mande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfost-

och utveckling. Barnets bästa förskall dem komma i främstaran
rummet.

främjaFör och de rättigheter i dennaatt garantera som anges
konvention skall konventionsstatema lämpligt bistånd tillge
föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt för barnetsansvar
uppfostran och skall säkerställa utvecklingen institutioner,av
inrättningar och tjänster för vård bam.av

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa barn till förvärvsarbetande föräldrar har åtnjutaatt rätt att
den barnomsorg de berättigade till.ärsom

Artikel 19
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-,

administrativa och sociala åtgärder åtgärder i utbildningssyftesamt
för skydda barnet alla former fysiskt eller psykiskt våld,att mot av
skada eller vanvård eller försumligövergrepp, behandling, misshan-
del eller utnyttjande, innefattande sexuella medan barnetövergrepp,

i föräldrarnas eller den förälderns,är vårdnadshavares ellerena
vård.annan persons

Sådana skyddsåtgärder bör, det kan lämpligt,sätt som vara.
innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet socialaav pro-

syftar till barnet och dem har hand barnetattgram som ge som om
nödvändigt stöd, för andra former förebyggande och försom av
identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling
och uppföljning fall beskrivna behandla barn illasätt attav av ovan

så lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.ärsamt, om

Artikel 20
barn tillfälligtEtt eller varaktigt berövats sin familjemiljösom

eller för sitt bästa inte kan tillåtas kvar i denna miljöeget stannasom
skall ha till särskilt skydd och bistånd frånrätt sida.statens

Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstift-
ning säkerställa alternativ omvårdnad för sådant barn.ett

Sådan omvårdnad kan bla innefatta placering i fosterhem,
kafalah islamski adoption eller, nödvändigt,rätt, placering iom
lämpliga institutioner för omvårdnad bam. Då lösningarom



Bilaga1997:116 539SOU

vederbörlig hänsyn till önskvärdheten kontinui-skallövervägs tas av
kulturellauppfostran och till barnets etniska, religiösa,i barnstet ett

bakgrundoch språkliga

Artikel 21
tillåter adoptionerkänner och/eller skallKonventionsstater som

främst beaktas och skallsäkerställa barnets bästaatt
endastsäkerställa adoption barn godkännsa att ettav av

i enlighet med tillämplig lag ochmyndigheter,behöriga som
och grundval all relevant och tillförlit-förfaranden påtillämpliga av

information beslutar adoptionen kan tillåtas med hänsyn tilllig att
förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnads-ställning ibarnets

krävs, de berörs har givit sittoch såhavare att, personer somom
adoptionen grundval sådan rådgivningfulla samtycke till av som

behövas;kan
internationell adoption kanerkännab övervägasatt som en

form omvårdnad barnet, barnet inte kanalternativ av om om
fosterfamilj eller adoptivfamilji eller inte kanplaceras tas omen

sitt hemland;hand på lämpligt isätt
säkerställa det barn berörs internationell adoptionc att som av

garantier och dem gäller vidåtnjuter motsvararnormer som som
nationell adoption;

vidta alla lämpliga åtgärder för vid internationelld adoptionatt
inte leder tillsäkerställa placeringen otillbörlig ekonomisk vinstatt

för de medverkar i denna;personer som
främja, där lämpligt, målene så i denna artikelär attgenom

multilateralaingå bilaterala eller eller överenskommel-arrangemang
och inom denna efter säkerställa placeringensträva att attser ram av

barnet i land sker behöriga myndigheter ellerett annat genom organ.

Artikel 22
Konventionsstatema skall1 vidta lämpliga åtgärder för säker-att.

ställa barn söker flyktingstatus eller flyktingatt ett som anses som
i enlighet med tillämplig internationell eller nationell ochrätt
tillämpliga förfaranden, och oberoende det kommer ensamtomav
eller åtföljt sina föräldrar eller någon erhållerär av annan person,
lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet deav
tillämpliga rättigheter i denna konvention och i andrasom anges
internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller
humanitär nämnda tillträtt.rätt, statersom
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detta ändamål skallFör konventionsstatema, de finnersätt
lämpligt, samarbeta i varje ansträngning Förentagörssom av
nationerna och andra behöriga mellanstatliga organisationer eller
icke-statliga organisationer, samarbetar med nationer-Förentasom

för skydda och bistå sådant barn och för spåra för-att ett attna,
eller familjemedlemmaräldrarna andra till flyktingbarn i syfteett att

erhålla den infomiation nödvändig för barnet skall kunnaär attsom
återförenas med sin familj. fall då föräldrarI eller andra familjemed-
lemmar inte kan påträffas, skall barnet skydd varjeges samma som

barn varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljöannat som av
något skäl, i enlighet med denna konvention.

Artikel 23
Konventionsstatema erkänner barn med fysiskt elleratt ett

psykiskt handikapp bör åtnjuta fullvärdigt och anständigt livett
under förhållanden säkerställer värdighet, främjar självförtroen-som
de och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Konventionsstatema erkänner det handikappade barnets tillrätt
särskild omvårdnad och skall, inom för tillgängligaramen resurser,

och säkerställa det berättigade barnet och deuppmuntra att som
för dess omvårdnad får ansökt bistånd lämpligt medäransvarar som

hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller
förhållandena hos andra hand barnet.tarsom om

Med hänsyn till handikappat barn har särskilda behovatt ett
skall det bistånd lämnas enligt punkt 2 i denna artikelsom vara
kostnadsfritt, då möjligt,så med beaktande föräldrarnasär av
ekonomiska tillgångar eller de ekonomiska tillgångarna hos andra

hand barnet och skall syfta till säkerställa dettar att attsom om
handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervis-
ning och utbildning, hälsooch sjukvård, habilitering, förberedelse för
arbetslivet och möjligheter till rekreation bidrar tillsättett som
barnets möjliga integrering i samhället och individuellastörsta
utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.

Konventionsstatema skall i anda internationellt samarbe-en av
främja utbyte lämplig infonnation områdetpå för förebyggan-te av

de hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling
handikappade bam, innefattande spridning och tillgång tillav av

information habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, iom
syfte det möjligt för konventionsstater förbättra sinagöraatt att
möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet dessa
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skall till utvecklingsländernasområden. Särskild hänsyn härvid tas
behov.

Artikel 24
barnets åtnjuta bästaKonventionsstatema erkänner rätt att

och till sjukvård och rehabilitering.uppnåeliga hälsa Konven-rätt
barn berövatskall efter säkerställa ingettionsstatema ärsträva att att

sådan hälso- och sjukvård.ha tillgång tillsin rätt att
efter fullo förverkligaKonventionsstatema skall tillsträva att

lämpliga åtgärder föroch skall särskilt vidtadenna rätt att
minska spädbams- och bamadödligheten;a

tillhandahålls nödvändig sjukvård ochsäkerställa alla barnb att
utveckling primärhälsovården;hälsovård med tonvikt på av

inbegripet åtgärdersjukdom och undemäring, däribekämpac
primärhälsovården, bl.a. utnyttjande lättförinom genom avramen

näringsrika livsmedelteknik och tillhandahållatillgänglig attgenom
beaktande deomfattning och dricksvatten, medi tillräcklig rent av

miljöförstöring innebär;faror och risker som
tillfredsställande hälsovård för mödrar före ochsäkerställad

efter förlossningen;
säkerställa alla i samhället, särskilt föräldrar oche att grupper

information och har tillgång till undervisningbarn, får om om
fördelarna hygien ochbarnhälsovård och näringslära, med amning,

miljö och förebyggande olycksfall får stöd vid använd-samtren av
grundläggande kunskaper;ning sådanaav

hälsovård, föräldrarådgivningf utveckla förebyggande samt
undervisning och hjälp i familjeplaneringsfrågor.om

alla effektiva och lämpligaKonventionsstatema skall vidta
syfte avskaffa traditionella sedvänjor skadligaåtgärder i äratt som

för barns hälsa.
Konventionsstatema åtar sig främja och interna-att uppmuntra

syfte det fulla förverkligandettionellt samarbete i gradvis uppnåatt
denna Särskild hänsyn skall härvidden erkänns i artikel.rätt somav

utvecklingsländernas behov.tilltas

Artikel 25
för har omhänder-Konventionsstatema erkänner barnrätten ett som

tagits behöriga myndigheter för omvårdnad, skydd eller behand-av
ling fysiska regelbundensin eller psykiska hälsa till översynav av
den behandling barnet får och andra omständigheterallasom
rörande barnets omhändertagande.
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Artikel 26
Konventionsstatema skall erkänna för varje bamrätten att

innefattandeåtnjuta social trygghet, socialförsäkring, och vidtaskall
nödvändiga åtgärder för till fullo förverkliga denna i enligheträttatt
med sin nationella lagstiftning.

skall,Förmånema där så lämpligt, beviljas med hänsyn tillär
de barnet och de för dessresurser som personer som ansvarar
underhåll har och omständigheterderas i övrigt med hänsyn tillsamt
varje förhållande betydelse i samband medärannat som av en
ansökan sådan förmån från förbarnet eller dess räkning.om en

Artikel 27
Konventionsstatema erkänner för varje barn till den lev-rätten

nadsstandard förkrävs barnets fysiska, psykiska, andliga,som
moraliska och sociala utveckling.

Föräldrar eller andra ansvariga för barnet inomhar,ärsom
för sin förmåga och sina ekonomiska huvudansvaretramen resurser,

för säkerställa de levnadsvillkor nödvändiga för barnetsäratt som
utveckling.

Konventionsstatema skall i enlighet med nationella förhållan-
den och inom för sina vidta lämpliga åtgärder för attramen resurser
bistå föräldrar och andra ansvariga för barnet genomföraär attsom
denna och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd ochrätt
utarbeta stödprogram, särskilt i fråga kläder och bostäder.mat,om

Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga föråtgärder att
säkerställa indrivning underhåll för barnet från föräldrar ellerav
andra har ekonomiskt för barnet, både inom konven-som ansvar
tionsstaten och från utlandet. fallSärskilt i de då den harperson som
det ekonomiska för barnet bor i barnetänansvaret staten annan
skall konventionsstatema främja såväl anslutning till internationella
överenskommelser eller ingående sådana överenskommelserav som
upprättande andra lämpligaav arrangemang.

Artikel 28
Konventionsstatema erkänner barnets till utbildning ochrätt

i syfte gradvis förverkliga denna och på grundval likarättatt av
skallmöjligheter de särskilt

a grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliggöra
för alla;

b utvecklingen olika former undervisninguppmuntra av av som
efterföljer grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning
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yrkesutbildning, dessa tillgängliga och åtkomliga för varjegörasom
barn vidta lämpliga åtgärder införandesåsom kostnadsfrisamt av
utbildning och ekonomiskt stöd vid behov;

högre utbildning tillgänglig för alla grundvalc göra av
förmåga varje lämpligt medel;genom

studierådgivningd och yrkesorientering tillgänglig ochgöra
åtkomlig för alla barn;

förvidta åtgärder regelbunden i skolane närvaroatt uppmuntra
minska antalet studieavbrott.och

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa disciplinen i skolan upprätthålls på sättatt ärett som
förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse
med denna konvention.

Konventionsstaterna skall främja och intematio-uppmuntra
nellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte bidra tillatt att

analfabetismavskaffa okunnighet och i hela världen och för att
underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och

undervisningsmetoder.moderna Särskild hänsyn skall härvid tilltas
utvecklingsländernas behov.

Artikel 29
Konventionsstaterna barnets utbildning skallär överens attom

syfta till att
utveckla barnets fulla möjlighetera i fråga personlighet,om

anlag fysiskoch och psykisk förmåga;
b utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grund-

läggande friheterna for de principer uppställts i Förentasamt som
nationernas stadga;

utveckla respekt förc barnets föräldrar, för barnets egen
kulturella identitet, språk och värden, för vistelselandetseget egna
och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som
skiljer frånsig barnets egen;

d förbereda barnet för ansvarsfullt liv i fritt samhälle iett ett en
anda förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen ochav
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper
och tillhör urbefolkningar;personer som

e utveckla respekt för naturmiljön.
Ingenting i denna artikel eller i artikel får tolkas28 så detatt

medför inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att
inrätta drivaoch utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning

de i punkt i denna1 artikel uppställda principerna iakttasatt och att
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uppfylls undervisningen vid dessa anstalterkraven skall stå iatt
överensstämmelse med vad från sida angivitsstatenssom som
minimistandard.

Artikel 30
de där det finns etniska, religiösa eller språkligaI minoriteterstater

eller tillhör urbefolkning skall barn tillhörettpersoner som en som
sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten atten

tillsammans med andra medlemmar sin ha sitt egetav grupp
tillkulturliv, bekänna sig och sin religion ellerutövaatt attegen

använda sitt språk.eget

Artikel 31
Konventionsstatema erkänner barnets till vila fritid,ochrätt

till lek och rekreation anpassad till barnets ålder fritträttsamt att
delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstatema skall respektera och främja barnets rätt att
till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet skalloch

tillhandahållandet lämpliga och lika möjligheter föruppmuntra av
kulturell och konstnärlig verksamhet för rekreations- ochsamt
fritidsverksamhet.

Artikel 32
Konventionsstatema erkänner barnets till skyddrätt mot

ekonomiskt utnyttjande och utföra arbete kanmot att som vara
eller hindraskadligt barnets utbildning eller barnets hälsaäventyra

fysiska, psykiska, andliga, moraliskaeller eller sociala utveckling.
Konventionsstatema skall vidta lagstiftnings-, administrativa

och sociala åtgärder åtgärder i upplysningssyfte för säker-samt att
ställa genomförandet denna artikel. detta ändamål medFör ochav

tillämpligabeaktande bestämmelser i andra internationellaav
skall konventionsstatema särskiltinstrument

fastställa minimiålder eller minimiåldrar minderårigaa en som
för tillträde till arbete;skall ha uppnått

b föreskriva lämplig reglering arbetstid och arbetsvillkor;en av
föreskriva lämpliga straff eller andra påföjderc i syfte att

säkerställa effektivt genomförande denna artikel.ett av

Artikel 33
Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande
lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder åt-samt
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gärder i upplysningssyfte, för skydda barn från olaglig använd-att
ning narkotika och psykotropa såsom dessa definieras iämnenav
tillämpliga internationella fördrag och för förhindra barnatt att
utnyttjas i den olagliga framställningen och handeln med sådanaav
amnen.

Artikel 34
Konventionsstatema åtar sig skydda barnet alla formeratt mot av
sexuellt utnyttjande och sexuella dettaFör ändamål skallövergrepp.
konventionsstatema särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala
och multilaterala atgärder för förhindraatt

a barn förmås eller tvingas delta i olaglig sexuellatt ett att en
handling;

b barn utnyttjas för prostitution eller olaglig sexuellatt annan
verksamhet;

barnc utnyttjas i pomograñska föreställningar och iatt
pomografiskt material.

Artikel 35
Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga nationella, bilaterala
och multilaterala åtgärder för förhindra bortförande och försälj-att
ning eller handel med barn för varje ändamål och i varje form.av

Artikel 36
Konventionsstatema skall skydda barnet alla andra formermot av
utnyttjande kan skada barnet i något avseende.som

Artikel 3 7
Konventionsstatema skall säkerställa att

inget barna får för eller omänskligutsättas tortyr annan grym,
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff
eller livstids fängelse möjlighet till frigivning får ådömas förutan
brott begåtts under års ålder;18som av personer

b inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet.
Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av
frihetsberövande barn skall ske i enlighet med lag och fårettav
endast användas sista och för kortast lämpliga tid;utvägsom en

c varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med re-
spekt för människans inneboende värdighet och på sättett som
beaktar behoven hos i dess ålder. Särskilt skall varjepersoner
frihetsberövat barn hållas åtskilt från det intevuxna, om anses vara
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detta, och skall, i undantagsfall,bästa intetill barnets göra utomatt
ochmed sin familj brevväxlinghålla kontaktha rätt att genom

besök;
få tillbarn skall ha tillgångd varje frihetsberövat rätt att snarast

lämplig hjälp fåbiträde ochsåväl juridiskt rätt attsomannan
prövad domstol elleri sitt frihetsberövandelagligheten av en annan

tilloch opartisk myndighet snabbtbehörig, oberoende rättsamt ett
beslut i saken.

Artikel 38
respektera och säkerställaKonventionsstatema åtar sig att

tillämpligaför regler i internationell humanitärrespekt ärrätt som
relevanta för barnet.i väpnade konflikter ochpå dem ärsom

tänkbara åtgärder förskall vidta allaKonventionsstatema att
ålder inte deltarsäkerställa inte uppnått 15 årsatt personer som

direkt i fientligheter.
skall från rekryteraKonventionsstatema avstå att personen

styrkor. Dåålder till sina väpnadeinte har uppnått 15 årssom
skallfyllt inte 18 år,rekrytering sker bland 15personer som men

efter i första hand rekrytera demkonventionsstatema sträva att som
äldst.är

Konventionsstatema skall i enlighet med sina åtaganden enligt
skydda civilbefolkningen i väpnadeinternationell humanitär rätt att

säkerställa skydd ochkonflikter vidta alla tänkbara åtgärder för att
vård bam berörs väpnad konflikt.av som av en

Artikel 39
förKonventionsstatema skall vidta alla lämpliga åtgärder främjaatt

psykisk rehabilitering social återanpassningfysisk och ettsamt av
form vanvård, utnyttjande ellerbarn för någonutsatts avsom

omänsklig ellereller formnågonövergrepp; tortyr av grym,annan
bestraffning; eller väpnade konflikter.förnedrande behandling eller

irehabilitering och sådan återanpassning skallSådan äga rum en
självrespekt och värdighet.miljö befrämjar barnets hälsa,som

Artikel 40
Konventionsstatema erkänner för varje barnl rätten som.

misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt ha begått brottatt
främjar känsla för värdighet ochbehandlas på barnetssättatt ett som

värde, stärker barnets respekt för andras mänskliga rättighetersom
och grundläggande friheter och hänsyn till barnets ålder ochtarsom
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främja barnet och på sigönskvärdheten återanpassas taratt att en
konstruktiv roll i samhället.

ändamål och med beaktande tillämpliga be-dettaFör av
skall konventionsstaternai internationella instrumentstämmelser

särskilt säkerställa att
for eller befinnasbarn skall misstänkas för eller åtalasingeta

grund handling eller underlåten-skyldigt ha begått brottatt av en
förbjuden enligt nationell eller internationell vidhet inte rättsom var

då den begicks;den tidpunkt
misstänks eller åtalas för ha begått brottb varje barn attsom

åtminstone följande garantier:skall ha
betraktas oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligeni att som

fastställd;
och direkt underrättas anklagelsernaii sigatt snarast motom

föräldrar eller vårdnadshavare,lämpligt, sina ochoch, attgenomom
lämplig hjälp vid förberedelsefå juridiskt biträde eller ochannan

framläggande sitt försvar;av
dröjsmåliii få saken avgjord behörig, oberoendeatt utan av en

opartisk myndighet eller rättskipande ioch opartiskorgan en
förhandling enligt lag och i juridiskt eller lämpligtnärvaro annatav

det stridabiträde och, såvida inte barnets bästa, särskiltmotanses
ellerbeaktande barnets ålder situation, barnets föräldrarmed ellerav

vårdnadshavare;
iv inte tvingas vittnesmål eller erkänna sig skyldigt;att att avge
förhöra eller låta förhöra vittnen åberopas barnetatt mot samtsom

lika villkor för räkning få vittnen inkallade förhörda;ochatt egen
barnet ha begått brott, få detta beslut beslutv ochatt, om anses

åtgärder till följd därav omprövade högre behörig, obe-om av en
myndighetroende och opartisk eller rättskipande enligt lag;organ

vi kostnad få hjälp tolk, barnet inte kan förståatt utan av om
eller tala det språk användssom

vii få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier iatt
iförfarandet.

Konventionsstatema skall söka främja införandet lagar ochav
förfaranden upprättandet myndigheter och institutionersamt av som

speciellt anpassade för barn misstänks eller åtalas förär ellersom
befinns skyldiga ha begått brott och skall särskiltatt

fastställaa lägsta straffbarhetsålder;en
b vidta åtgärder, då så lämpligt och önskvärt, för behandlingär
barn under denna ålder använda domstolsförfarandeutan attav



SOU 1997:116Bilaga 2548

mänskliga rättigheter och rättsligt skydd tillförutsättningunder att
respekteras.fullo

vård, ledning och föreskrifterOlika åtgärder t.ex.som om
fosterhem, förrådgivning, övervakning, vård itillsyn program

och yrkesutbildning och andra alternativ tillutbildningallmän
för säkerställaskall finnas tillgängliga barnanstaltsvård att att

lämpligt för deras välfärd och rimligtbehandlas på ärärsättett som
förhållanden och till brottet.till deras personligabåde med hänsyn

Artikel 41
skall inverka bestämmelser gårIngenting i denna konvention som

förverkliga rättigheter och kanvad gäller barnetslängre att som
finnas i

lagstiftning; ellerkonventionsstatsa en
gällande internationellb för den rätt.staten

Del II

Artikel 42
Konventionsstatema åtar sig lämpliga och aktiva åtgärderatt genom

bestämmelser principerkonventionens och allmänt kända blandgöra
såväl barn.vuxna som

Artikel 43
granska de framsteg gjorts konventionsstaternaFör att som av

förverkligandet skyldigheter enligt denna konventioni fråga om av
förskall kommitté barnets rättigheter vilken skallupprättas,en

utföra uppgifter föreskrivs i det följande.de som
skall tio med högtKommittén sammansatt expertervara av

anseende och erkänd sakkunskap på det områdemoraliskt som
omfattar. Kommitténs medlemmar skall väljaskonventiondenna av

ikonventionsstaterna bland deras medborgare och skall tjänstgöra
egenskap, varvid avseende skall fästas vid rättvissin personliga en

geografisk fördelning och de viktigaste rättssystemen.
Kommitténs medlemmar skall väljas hemlig omröst-genom

ning från förteckning föreslagits kon-över somen personer av
Varje konventionsstat kan föreslå kandidatventionsstaterna. en

bland sina medborgare.egna
första valet till kommittén skall hållas månaderDet senast sex

efter för denna konventions ikraftträdande och därefterdagen vart
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fyra månader föreår. Senast dagen för varje val skall Förentaannat
nationernas generalsekreterare skriftligen konventions-uppmana

inom två månader inkomma med sina förslag. General-attstaterna
sekreteraren skall sedan och till konventionsstatemaupprätta
överlämna förteckning i alfabetisk ordning samtliga före-överen
slagna och vilka konventionsstater föreslagitpersoner ange som
dem.

Val skall hållas vid med konventionsstatema,möten som sam-
mankallats nationernasFörenta generalsekreterare, i Förentaav
nationernas högkvarter. Vid dessa beslutsmässigamöten, är närsom
två tredjedelar konventionsstatema närvarande, skall deärav
kandidater inväljas i kommittén uppnår det högsta antalet röstersom
och absolut majoritet de närvarande och röstande konventionssta-av

röster.ternas
Kommitténs medlemmar skall väljas för tid fyra år. Deen av

kan återväljas, de föreslagits till återval. femFör de medlem-om av
vid det första valet skall mandattiden utlöpa efterutsettsmar som

Omedelbarttvå år. efter det första valet skall dessa femnamnen
medlemmar lottdragning ordföranden vidutses mötet.genom av

kommittémedlemOm avlider eller sig sitt uppdragavsägeren
eller förklarar han eller hon någon anledning inte längreatt av annan
kan fullgöra sitt uppdrag inom kommittén, skall den konventionsstat

föreslog medlemmen, med förbehåll för kommitténs godkän-som
nande, bland sina medborgare, skallutse experten annan som
inneha uppdraget under återstoden mandattiden.av

Kommitten skall själv fastställa sin arbetsordning.
Kommittén skall välja9. sitt presidium för tvåårsperiod.en

Kommitténs10. skall vanligtvis hållas i Förenta nationer-möten
högkvarter eller lämplig plats, kommitténnas en annan som

bestämmer. Kommittén skall i regel sammanträda varje år.
Kommittémötenas längd skall bestämmas och, det nödvän-ärom
digt, vid med konventionsstatema, med förbehåll föromprövas möte
generalförsamlingens godkännande.

nationernas11. Förenta generalsekreterare skall tillhandahålla
erforderlig personal och övriga för möjliggöra förattresurser
kommittén effektivt utföra sitt uppdrag enligt denna konvention.att

12. Medlemmarna den enligt denna konvention upprättadeav
kommittén skall med godkännande generalförsamlingen erhållaav
ersättning från Förenta nationerna sådana villkor general-som
församlingen beslutar.
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Artikel 44

nationernasFörentaåtar sigKonventionsstatema att genom
åtgärderkommittén detillgeneralsekreterare rapporter om somavge

dennaerkänns igenomföra de rättigheterförvidtagitde att som
fråga åtnjutandetgjorts iframstegoch dekonvention avomsomom

dessa rättigheter:
för denikraftträdandekonventionensefterinom två åra

berörda staten,
femtedärefter år.b vart

eventuella förhållan-artikel skallenligt dennaRapporter ange
åtagandenautsträckningpåverkar i vilkensvårigheterochden som
skalluppfyllts.har Rapporternakonvention ävenenligt denna

godför kommitténinformationinnehålla tillräcklig att upp-enge
bestämmelser i detkonventionensgenomförandetfattning avom

berörda landet.
utförligkommitténtillställtharkonventionsstatEn ensom

följandei sinabehöver inteförsta rapporter,rapport avgessom
lämnadtidigarekonvention,b i dennaenligt punkt 1 upprepa

grundläggande information.
information från kon-ytterligarekan begäraKommittén

konventionens bestämmelser.genomförandetventionsstatema avom
socialaekonomiska ochKommittén skall årvartannat genom

verksamhet.singeneralförsamlingentillställarådet rapporter om
tillgäng-allmäntskall sinaKonventionsstatema göra rapporter

respektive länder.i sinaför allmänhetenliga

Artikel 45
konventionens bestäm-genomförandeeffektivtfrämjaFör ettatt av

område konven-samarbete på detinternationelltmelser och som
gäller följande:tionen avser

skall habamfond och andra FN-organFackorganen, FN: rätta s
genomförandetgranskningenvidrepresenteradeatt avavvara

förfallerkonvention inombestämmelser i dennasådana ramensom
ochinbjuda kompetentaKommittén kanderas mandat. organ orga-

med expertrådfinner lämpligt, kommadennisationer, att an-som
faller inomområdengenomförandet konventionengående somav

verksamhetsområden. Kommittén kanför deras respektiveramen
in-bamfond och andrafackorganen, FN-organinbjuda FN: atts

inom områdenkonventionens tillämpninglämna rapporter somom
verksamhet;för derasfaller inom ramen
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till fackorganen,Kommittén skall, såsom den finner lämpligt,b
och andra kompetenta och organisationerbarnfondFN: organs

innehållerfrån konventionsstatemaöverlämna rapporter som en
behov teknisk rådgivning eller teknisktellerbegäran anger avom

eventuella förslagkommitténs synpunkter och be-bistånd jämte
eller sådant behov;sådan begäranträffande

Kommittén kan rekommendera generalförsamlingen fram-c att
generalsekreteraren för kommitténs räk-begäran tillställa attomen

frågor barnetsstudier angående särskildaning företa rörsom
rättigheter;

kan förslag och allmänna rekommendationerKommitténd avge
information erhållits enligt artiklarna ochgrundval den 44av som

konvention. Sådana förslag och allmänna rekommen-i denna45
tillställas varje konventionsstat berörsdationer skall samtsom
generalförsamlingen tillsammans med eventuellatillrapporteras

från konventionsstaterna.kommentarer

Del III

Artikel 46
konvention skall för undertecknande allaDenna öppenvara av

stater.

Artikel 47
konvention skall ratiñceras. Ratifikationsinstrumenten skallDenna

deponeras hos nationernas generalsekreterare.Förenta

Artikel 48
skall förbli förkonvention anslutning vilkenDenna öppen statav

helst. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos Förentasom
nationernas generalsekreterare.

Artikel 49
konvention träder i kraft den trettionde dagen efterDenna

dagen för deponeringen det tjugonde ratiñkations- eller anslut-av
ningsinstrumentet hos nationernasFörenta generalsekreterare.

förhållande till varjeI ratificerar eller ansluter sig tillstat som
konventionen efter deponeringen det tjugonde ratifikations- ellerav
anslutningsinstrumentet träder konventionen i kraft den trettionde
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efterdagen det sådan deponerat ratifikations-sitt elleratt staten
anslutningsinstrument.

Artikel 50
konventionsstat kan föreslå ändringEn konventionen ochen av

förslaget tillöverlämna nationernas generalsekreterare.Förenta
Generalsekreteraren skall sedan översända ändringsförslaget till
konventionsstaterna med begäran dessa deatten om anger om

konferenstillstyrker med konventionsstaterna sammankallasatt en
för behandla och förslagen. minstOm tredjedelröstaatt om en av

inom fyra månader efter förslagets översändande tillstyrkerstaterna
sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla konfe-en

Ändringsförslagi nationernas regi.Förenta antagitsrensen som av
majoritet de vid konferensen närvarande och röstandeen av

konventionsstaterna skall underställas generalförsamlingen för
godkännande.

ändring antagits enligt punkt i denna artikel träder iEn 1som
kraft den har godkänts nationernas generalförsamlingFörentanär av
och antagits konventionsstaterna med två tredjedels majoritet.av

ändring träder i kraft skall denNär bindande för deen vara
konventionsstater har antagit den, medan övriga konventions-som

fortfarande bundna bestämmelserna i denna konventionärstater av
och eventuella tidigare ändringar, de antagit.som

Artikel 51
nationernas generalsekreterareFörenta skall och till allamotta

sända till reservationer gjort vid ratifika-stater texten staternasom
eller anslutningen.tionen

reservation strider denna konventionsEn ändamålmotsom
syfte skalloch inte tillåtas.

Reservationer kan vid vilken tidpunktåtertas helstsom genom
notifikation till nationernas generalsekreterare, därefterFörenta som
skall underrätta alla Notifikationen skall gälla från den dag dåstater.
den generalsekreteraren.mottogs av

Artikel 52
konventionsstat kan denna konvention skriftligEn säga upp genom

notiñkation till nationernasFörenta generalsekreterare. Uppsägning-
träder i kraft år efter den dag då notifikationenett mottogsen av

generalsekreteraren.
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Artikel 53
fördepositarietillgeneralsekreterarenationernas utsesFörenta

konvention.denna

Artikel 54
franska,engelska,arabiska,konvention,dennatillOriginalet vars

skall deponerasgiltighet,likaharspanskaryska ochkinesiska, texter
generalsekreterare.nationernashos Förenta

veder-därtillombud,undertecknadehärav harbekräftelseTill
undertecknatregeringar,respektivesinabefullmäktigadebörligen av

konvention.denna
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