Socialdemokraterna i Mora

Interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed
Vad gör Mora när barnkonventionen blir lag 2020?
1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter enhälligt av FN:s generalförsamling.
196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som
inte antagit konventionen. Barnkonventionen sätter en internationell standard för hur man
ska skydda barn mot försummelse, misshandel och exploatering, så väl som garantera
dem deras grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive överlevnad, utveckling och
fullständigt deltagande i socialt och kulturellt liv, utbildning och annat som är nödvändigt
för deras individuella utveckling.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och gäller alla barn. Som barn räknas du tills du
fyllt 18 år. Fyra grundprinciper skall gälla vid tolkning och genomförande av de övriga
artiklarna

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

• Artikel 3: Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn
• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och
återkoppla till barnet

Att ett land har ratificerat (antagit) barnkonventionen innebär att det bundit sig folkrättsligt
till att förverkliga den. Detta gäller oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller
andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. FN:s
barnrättskommitté övervakar efterlevnaden och vart 5:e år skall alla konventionsstater
lämna en rapport. Det är inte möjligt att stämma en stat för att inte följa barnkonventionen.
Kritik och påtryckningar är de sanktioner som finns.
2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag i Sverige och den
börjar gälla den första januari 2020. Under den här tiden har man arbetat med att anpassa
övrig lagstiftning till barnkonventionens regler och att ta fram utbildningsmaterial och
vägledning till alla oss vuxna som har ansvar för att lagen följs. Bland annat har SKL,
Barnombudsmannen, UNICF och Rädda Barnen material att ta del av.
Det är i det dagliga livet som barnkonventionens principer skall genomföras. Därför att vi
vill våra barns bästa.
I familjen - finns det våld i familjen?, i förskolan - särbehandlas pojkar och flickor?, i skolan får alla barn stöd efter sina behov?, i idrottsföreningen – gäller samma villkor för pojklaget
som flicklaget?, i media – hur hanteras nätmobbning?, på arbetsplatsen – kan pappa
vabba?, i församlingen – gäller samma moraliska regler för pojkar som flickor?, på
socialförvaltningen – hörs barnets röst i vårdnadskonflikter?, hos polisen – vilket stöd får
unga brottsoffer?, inom kulturen – teater i Mora?, inom hälso- och sjukvården – köer till
BUP?
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Med anledning av att FN:S konvention om barnets rättigheter blir lag 1/1 2020 är min
fråga därför:
Hur förbereder sig Mora kommun för den kommande lagen, vilka aktiviteter
planeras och vilka verksamheter kommer att engageras?
Karin Lübeck (S)

