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Näring till växande barnrättsarbete
Blåsippor, tussilago och vitsippor spirar i dikeskanterna. Vissa är i full blom medan andra fortfarande
är i knopp. Precis så är det med barnrättsarbetet i Sverige. Några platser i Sverige arbetar för fullt,
på andra platser har arbetet precis börjat. Jag tänker att det som förenar är att båda behöver
näring. Blommor behöver sol, värme och vatten. Barnrättsarbetet behöver engagerade människor,
fungerande organisationer och inspiration. En förhoppning är att SKL ska vara en av dem som bidrar
med inspiration till det växande barnrättsarbetet i Sverige.
Elizabeth Englundh
Handläggare Barnets rättigheter, SKL

BO:s årsrapport om
barnets rättigheter

Barn har rätt att
leva utan våld

Japansk forskare
besöker SKL

Varje år gör BO ett
fördjupningsarbete och
granskar hur barns mänskliga
rättigheter respekteras inom
ett visst område. I år handlar
granskningen om barns
upplevelser av samhällets
stöd vid kränkningar och
trakasserier i skolan.

Det finns mycket kvar att
utveckla när det gäller att
upptäcka, ge skydd, stöd och
behandling samt uppföljning
av insatser för barn som lever
och har levt med våld i
familjen. SKL arbetar för att
stödja kommuner och
landsting i att utveckla
arbetet med våld i nära
relationer.

Yumi Negishis studie jämför
rättssystem i Sverige,
Frankrike, USA och Japan
utifrån barns rätt att uttrycka
sina åsikter i misshandelsfall.
Studien visar att barnets rätt
att lämna synpunkter
värderas högre i Sverige än i
de andra länderna. Yumi
menar att det är viktigt att få
en större förståelse för det
svenska systemet för att
kunna göra förbättringar i det
japanska systemet.

Mer om BO:s arbete

Läs mer
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Att skapa en tillgänglig socialtjänst  med ungdomarnas hjälp går
det!
Forskningen är idag enig om den starka positiva kraften av förebyggande och tidiga insatser till barn
och unga. Att det finns ett stort behov av stöd till unga är inget man behöver arbeta i branschen för
att inse, vi hör dagligen larm om ökad psykisk ohälsa och unga som far illa. Socialtjänsten har sedan
länge ett uppdrag att arbeta förebyggande och uppsökande. Men hur ska vi få tag på de unga som
behöver hjälp i ett så tidigt skede som möjligt?
I sydöstra Skåne bildades en arbetsgrupp för att försöka finna svaret på denna fråga. Vi kunde
utifrån egna erfarenheten se att få unga använde kommunens hemsida eller andra ”vuxenkanaler”
för att söka hjälp. Vi kom fram till en teori som bygger på att unga vill ha information som riktar sig
till dem, på deras språk och via kanaler som de redan använder.
För att ta fram ett sådant informationsmaterial vände vi oss till ungdomarna på kommunernas
fritidsgårdar. Vi frågade dem vad de vet om socialtjänsten, och vad de skulle vilja veta utifall de en
dag skulle behöva söka hjälp. Vi frågade dem vilken information de skulle vilja ha och på vilket sätt.
Vi bad dem sedan att hjälpa oss att skapa det materialet.
Ett resultat är en film, som är planerad, inspelad och regisserad i samarbete med våra ungdomar.
Vår vision är att skapa en hel katalog med liknande filmer, som ska presenterar olika typer av stöd
som unga kan söka från olika aktörer i vårt närområde. Vi lägger ut allting via vår Youtubekanal.
Text: Jacob Nilsson, Projektledare, Fältsekreterare i Sjöbo kommun
Film: Vart ska jag vända mig om det är jobbigt hemma?

Vem lyssnar på oss?
Delaktighet i korttidsverksamheten för barn och unga i Partille kommun
2010 påbörjades ett målinriktat arbete med barnkonventionen i korttidsverksamheten för barn och
unga, i Partille kommun. Målsättningen var att öka barnens delaktighet och inflytande inför och
under sin vistelse i korttidsverksamheten.
Mer om verksamheten i Partille

Skolverksamhet vid statens särskilda ungdomshem
Svensk och internationell forskning visar att bra skolresultat och fullföljd utbildning är några av de
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starkaste skyddande faktorerna för utsatta barn och unga. Skolresultaten har stor betydelse för hur
det går senare i livet. Barn och unga som placerats inom ramen för samhällsvård är en utsatt grupp
som behöver mycket stöd inom olika områden för att gynna en långsiktigt positiv utveckling.
Skolinspektionen har under oktober 2014 genomfört en inspektion av Statens institutionsstyrelses
(SiS) skolverksamhet vid de 24 särskilda ungdomshemmen.
Skolinspektionens resultatrapport

Ny webbsida om sexuella övergrepp mot barn
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har lanserat webbplatsen Dagsattaprataom.se. Den har skapats med
bidrag från regeringen med syftet att öka kunskapen hos både vuxna och barn om barns utsatthet
för sexuella övergrepp.
Dagsattprataom.se har tagits fram tillsammans med barn och unga, både barn som blivit utsatta för
övergrepp och barn som inte blivit det. De har fått berätta om vad de vet om sexuella övergrepp,
hur de har fått information om sexuella övergrepp, vilken information de har saknat och vad de
behöver. De har också påverkat utseendet på Dagsattprataom.se, samt innehållet. De har hjälpt till
att formulera råd, och bidragit med egna digitala berättelser och skrivit bloggtexter.
Webbplatsen dagsattprataom.se

Uppföljning av barnrättsarbete
Många efterfrågar säkra system för att mäta hur långt arbetet med barnets rättigheter har kommit i
Sverige. I väntan på det perfekta systemet finns nu ett antal nycklar på SKL:s webbsida där ni kan
få en överblick av vad just er verksamhet eller organisation har gjort och vad ni ytterligare skulle
kunna göra.
Mer om uppföljning av barnrättsarbete

Rapport om huvudmannens styrning av grundskolan
Skolinspektionens rapport visar resultaten av en kvalitetsgranskning de gjort, med inriktning mot
skolhuvudmäns insatser för att styra utbildningen i grundskolan utifrån de nationella målen.
Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 36 skolhuvudmän som har granskats och avser därmed
inte att ge en nationell bild av förhållandena.
Till rapporten

Testa dig själv!
Här kan du testa dina kunskaper om barnkonventionen. När du gjort testet kan du hämta mer
kunskap i den webbaserade vägledningen Gör barn starkare.
Till testet

Stärk barnets rättigheter  ta hjälp av Vägledningen
Vägledningen Gör barn starkare är ett webbaserat inspirations och kunskapsmaterial för alla som
vill börja arbetet med barnkonventionen i sin verksamhet. Här får du kunskap och vägledning i vilka
beslut som behöver fattas och hur implementeringen av barnkonventionen kan gå till.
Till vägledningen

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
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Besök Barnets rättigheter på SKL.se
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