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Unga Örnars 
Barnmanifest

Jag heter Fredrik Lundh SammeLi och är för-
bundsordförande för unga örnars riksförbund. Jag är 
övertygad om att du håller i en sveriges viktigaste skrif-
ter. unga örnars barnmanifest ska inte läggas i byrålå-
dan utan ska användas i vardagen. Här finns tusentals 
medlemmars argument för barns rätt och du kan vara 
med och kämpa tillsammans med oss. 

i unga örnar tar barn och unga plats. Det börjar på 
lägret, i teatergruppen eller på läxläsningen och fortsätter 
i skolan, i vardagslivet och i samhället. Hos oss kan barn 
och unga driva eller delta på verksamhet som både är 
rolig men också meningsfull. 

Varje dag möter vi barn och unga som ger Unga 
Örnar som organisation en förståelse för hur Sverige 
har det med barns rättigheter. Kunskapen använder vi 
tillsammans för att påverka politiker och beslutsfattare. 
Men du kan också själv förändra villkoren i din vardag, 
för dig själv och andra. 

Jag hoppas att du engagerar dig för dina och andra 
barns rättigheter, i din vardag, i din unga örnar verk-
samhet och i det samhälle som finns runt omkring dig. 
tillsammans kan vi göra skillnad för barns rätt!

I Barnmanifestet hittar du en start för att påverka din vardag, fritidsverk-
samhet och samhälle. Du har bäst koll på hur villkoren för barn och unga 
ser ut nära dig, här kan du göra skillnad. Barnmanifestet är därför ingen 
verktygslåda med färdiga svar om hur du ska göra. Det finns nämligen 
inga färdiga svar. För att förändra måste du våga ställa frågor, misslyckas 
och testa igen. Lycka till!

 Vi vet att barn och 
unga som är aktiva i fören-

ingslivet har möjlighet att 
motverka rasism och främ-

lingsfientlighet, utan-
förskap och ojämlikhet. Det 

är barnrättspolitik på  
riktigt.

Fredrik Lundh Sammeli
förbundsordförande unga örnars riksförbund
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Hela Unga Örnars verksamhet vilar på barns rätt 
och FNs konvention om barns rättigheter – barn-
konventionen. FN:s generalförsamling antog 
barnkonventionen den 20 november 1989.

Barnkonventionen är en överenskommelse om 
de rättigheter barn har i hela världen. Den innehåller 54 
artiklar och bygger på fyra viktiga principer: barnet har 
rätt till likvärdiga villkor, barnets bästa ska finnas med 
vid alla beslut, barnet har rätt till liv och utveckling samt 
att barnet har rätt att säga sin mening och få den respek-
terad.

sverige var ett av de första länderna i världen som 2 
september 1990 godkände konventionen. 

i och med det lovade sverige att följa konventionen 
helt och hållet. Vi är helt övertygade att besluten skulle 
bli bättre ifall kommuner och landsting använde sig av 
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. barnbok-
slut skulle också göra det mer tydligt vad som specifikt 
görs för att barns rättigheter ska sättas främst. Vår upp-
gift i unga örnar är att kämpa för att barnkonventionen 
följs, i sverige och hela världen. barn har rätt att vara 
barn. 

Unga örnar tycker att:

•	 barnkonvention ska bli svensk lag

•	 sverige måste arbeta vidare med barns rättigheter på 
alla nivåer

•	 Kommuner, landsting/regioner ska inför barnbokslut 
och jobba med barnchecklistor

•	 Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid alla 
politiska beslut som berör barn 

•	 En	barnombudsman	ska	finnas	i	alla	kommuner

•	 Att alla barn under 18 år som får uppehållstillstånd 
ska få permanent uppehållstillstånd

HUr är läget?
trots att riksdagen har beslutat att när åtgärder vidtas 
som rör barn, så ska barnets bästa alltid komma i främ-
sta rummet, finns mycket kvar att göra. Det är inte okej 
att det varje dag kompromissas med barns rättigheter. 
Kommuner och landsting ansvarar idag för de flesta frå-
gor som rör barn. Det är därför extra viktigt att de utgår 
från barnkonventionen i sina beslut och verksamheter. 
Politiker, vuxna och myndigheter måste låta barnper-
spektivet finnas med i alla beslut. men det gäller också 
unga örnars verksamhet där vi kan bli bättre på att ha 
med oss barnperspektivet. 

gör skillnad!
Håll koll på er kommun och skola. genom att ställa 
frågor till beslutsfattare och barn i er omgivning kan 
ni enkelt ta reda på om barnkonventionen respekteras. 
Hittar ni fel och brister? Vad behöver ni lära er för att 
kunna göra något åt dem? Vad händer om ni misslyckas 
när ni försöker? Vad kan ni lära er av det? börja med att 
förändra det lilla först. i unga örnars verksamhet måste 
vi också vara uppmärksamma på att barnens bästa sätts 
i första rummet. Våga titta på er egen verksamhet, läger 
och möten!

Fakta:
•	Barnchecklista: inför beslut går politiker igenom en 

checklista för att se om barn påverkas och i så fall 
hur deras åsikt ska komma till tals. 

•	Barnkonsekvensanalys: politiker tar reda på hur ett 
beslut påverkar barn innan beslutet fattas. Det kan 
de göra genom att fråga barn. 

•	Barnbokslut: utvärdera vad beslut har inneburit för 
barn.

Barns rätt ska sättas fÖrst
Hela Unga Örnars verksamhet vilar på barns rätt och FNs konvention om barns rättigheter – 
barnkonventionen. FN:s generalförsamling antog barnkonventionen den 20 november 1989.

 Genom att ställa frågor till 
beslutsfattare och barn i er om-

givning kan ni enkelt ta reda på om 
barnkonventionen respekteras. 
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Barnkonventionen artikel 13–14 säger: Barn har 
rätt till yttrande- tanke och religionsfrihet. Barn 
ska få uttrycka tankar av alla slag, i tal, skrift eller 
tryck, i konstnärlig form eller annat.
 
artikeL nummer åtta säger att barnet har rätt till 
en egen identitet och artikel två säger att alla barn har 
samma rättigheter och lika värde. 

för oss i unga örnar är det viktigt att alla barn får 
möjlighet att utvecklas till självständiga personer. barn 
som vågar vara sig själva blir starkare. alla barn och unga 
har rätt att behandlas med respekt för den man är. Det 
ska aldrig spela någon roll vad du heter, vad du tror på, 
varifrån du kommer eller vem du älskar. alla barn ska ha 
samma rättigheter. Livet är kul när vi blir uppskattad för 
just den unika människa vi är.

många barn och unga spenderar en stor del av sin 
tid på sociala medier av olika slag. Det stora utrymmet 
kan skapa en dold värld där barn och unga själv bestäm-
mer vilka regler som gäller. Där behövs det vuxna som 
tillsammans med unga tar ansvar för att säkerställa en 
trygg miljö för alla barn som motverkar kränkningar och 
mobbing av olika slag, även när det sker på digitala mö-
tesplatser.

unga örnar vill sudda ut förväntningar på hur man 
ska vara som kille och tjej. alla är vi unika människor 
med samma rättighet till sin individuella utveckling. 
barn är beroende av att vuxna i deras omgivning visar 
intresse och engagemang för barnets tankar och behov. 

Unga örnar tycker att:

•	 alla vuxna som jobbar med barn och ungdomar ska 
utbildas i barnkonventionen, normkritik och genus

•	 alla barn oavsett kön har rätt till sin individuella ut-
veckling

•	 alla barn har rätt att vara barn och har rätt att bli 
lyssnade på

•	 alla barn har rätt till makt och inflytande i alla beslut 
som rör dem, utifrån ålder och mognad

•	 Kommuner ska föra dialog och skapa forum för barn 
att tycka till i frågor som påverkar dem

•	 skolan ska tydligt jobba med att stärka barn och 
ungas självkänsla och självförtroende

HUr är läget?
Tyvärr behandlas tjejer och killar olika redan från föd-
seln. Intryck från samhället gör att barn tidigt får en bild 
av att killar borde vara på ett sätt och tjejer på ett annat 
sätt. Tjejer förväntas vara söta och killar tuffa, det är 
en orimlig uppdelning. Vuxna behöver lära sig att vara 
lyhörda för barns behov och vara goda lyssnare för att 
verkligen få ta del av deras perspektiv. Det kräver ett 
konstruktivt lyssnande utan förutfattade meningar och 
fördömanden. många barn och unga upplever idag att 
de inte blir lyssnade på av vuxenvärlden, just för att de 
är barn. 

gör skillnad! 
Lyssnar er kommun på barn och unga innan de fattar 
beslut som påverkar er? Kan vuxna tillräckligt om barn-
konventionen och jämställdhet? Hur kan ni ta reda på 
om de gör det? Hur kan ni göra något åt det i så fall? 
Behöver ni lära er något för att kunna förändra det? Vad 
lär ni er om ni misslyckas? I Unga Örnars verksamhet 
behöver vi också jobba med jämlikhet och jämställdhet. 
Lyssnar ni alltid på barnen? får tjejer och killar delta på 
lika villkor? Får alla i vår verksamhet utvecklas utanför 
normerna och vad som förväntas av dem? Är våra ledare 
utbildade i barnkonventionen? Våga ställa frågor till 
varandra och leta efter svaren!

Barn har rätt att vara Barn på 
sitt eget sätt Barnkonventionen artikel 13–14 säger: Barn har 

rätt till yttrande-, tanke- och religionsfrihet. 

artikel 13–14

 Intryck från samhället gör 
att barn tidigt får en bild av att kil-
lar borde vara på ett sätt och tjejer 
på ett annat sätt. Tjejer förväntas 

vara söta och killar tuffa, det är en 
orimlig uppdelning. 



unga örnars barnmanifest  |  5

Barnkonventionen artikel 28–30 säger: Barnet 
har rätt till utbildning och gratis grundskola. sko-
lan ska förbereda barnet för livet och utveckla re-
spekt för mänskliga rättigheter. Barn som tillhör 
minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, 
har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

aLLa Barn har rätt tiLL en Bra SkoLa. för att 
barn ska få en jämlik start i livet måste likvärdigheten i 
våra förskolor och skolor öka. förskoleverksamhet ska 
utveckla och stötta barnens nyfikenhet.  barnkonventio-
nen säger att skolan ska vara gratis och förbereda barnet 
för livet. 

sverige ska Ha världens  
bästa skola 
varje elev har rätt till bra lärare och en trygg skolgång. 
alla elever har rätt att känna sig trygga, blir sedda och 
få hjälp och stöd utifrån sina behov. unga örnar tycker 
att skolan ska vara tillgänglig för alla människor. alla ska 
erbjudas lika förutsättningar att genomföra sin skolgång. 

mångfald är en styrka och tillgång i skolan som på ett 
än bättre sätt än idag måste tas tillvara.  skolorna och 
vuxenvärden måste vara aktiv inom sociala medier för att 
skapa en trygg miljö där barn och unga känner sig sedda 
och delaktiga i och utanför skolan.

Unga örnar tycker att:

•	 inga avgifter ska tas ut kopplat till skolan. Även fri-
luftsdagar ska vara gratis

•	 fruktstund och mellanmål ska vara finnas avgiftsfritt 
i skolan 

•	 skolan ska vara läxfri. så länge läxor ges ska gratis 
läxläsning finnas

•	 bra frukost ska finnas tillgängligt i skolan. 

•	 maxtak i gruppstorlekar ska införas på förskolan såväl 
som i skolan och på fritids. 

•	 skolsköterska, kurator och liknande personer ska fin-
nas på skolan varje dag

•	 mobbing och kränkningar ska tas på största allvar och 
skolan ska aktivt jobba emot detta. 

Barn har rätt till världens 
Bästa skola Barnkonventionen artikel 28–30 säger: Barnet 

har rätt till utbildning och gratis grundskola.

•	 alla barn ska få rätt förutsättningar för att nå kun-
skapsmålen

•	 alla barn oavsett kön ska få samma chans att utveck-
las och ta för sig

•	 alla barn ska ha rätt till heltid på förskolan och fritids 
oavsett föräldrarnas sysselsättning

HUr är läget?
tyvärr ökar ojämlikheten i sverige och alla barn får inte 
schyssta och rättvisa uppväxtvillkor. skolresultaten sjun-
ker och tusentals elever lämnar varje år skolan utan full-
ständiga betyg. unga örnar vill se en skola med mycket 
mer av lek, glädje och nyfikenhet som en naturlig del av 
lärandet på samma sätt som i förskolan. Diskriminering 
och mobbning i skolan ska inte förekomma och vi behö-
ver på allvar ifrågasätta de normer som skapar diskrimi-
nering och arbeta mer normkritiskt. skollagen från 2011 
säger att antalet kuratorer ska öka i skolan, de har de 
inte gjort fram till 2013. 

gör skillnad!
Har ni avgifter för friluftsdagar i din skola? Kan ni 
förändra	detta	tillsammans?	Idag	finns	det	många	kom-
muner som helt tagit bort dolda avgifter i skolan. Hur 
ser det ut med elevhälsa på er skola? Hur kan ni påverka 
det tillsammans? I Unga Örnar kan ni också göra skill-
nad. Vi behöver hantera mobbing och utanförskap som 
en av våra viktigaste uppgifter i verksamheten. Genom 
läxläsning	kan	ni	också	se	till	att	fler	barn	klarar	skolan.	
Kan ni göra något mer för att skolan ska bli läxfri? för 
att mobbing inte ska accepteras? Kan ni komma på sit-
uationer i Unga Örnars verksamhet då ni sett mobbing? 
Vad gjorde ni då? Vad kan ni göra nästa gång? 

 Unga Örnars verksamhet 
finns nära barn och ungas vard-

ag i skola och på fritiden. Här kan 
ni påverka förutsättningarna för 

barn och unga i samhället.

artikel 28–30
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Barn har rätt till Bra hälsa och 
en trygg Uppväxt Barnkonventionens artiklar 19 och 24 säger: Barnet 

har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld.

artikel 19 & 24

Barnkonventionens artiklar 19 och 24 säger: Bar-
net har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 
våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräld-
rar eller andra som har hand om dem. Barnet har 
rätt till bästa möjliga hälsa och till sjukvård. 

aLLa Barn har rätt att må Bra, rätt till bra mat, 
motion och utvecklande fritidsaktiviteter. i förskola och 
skola behövs mer lek och rörelse – varje dag! barn har 
rätt att få lära sig hur de får kroppen att må bra. unga 
örnar strävar efter ett samhälle där alla barn har samma 
möjlighet till en aktiv, meningsfull och hälsosam fritid.

barns hälsa får aldrig bli en fråga för hur ekonomin 
i familjen ser ut. sjukvård, mediciner och medicinska 
hjälpmedel ska vara avgiftsfria för barn. alla har rätt till 
samma förutsättningar oavsett om man är med om en 
olycka under skoltid eller blir sjuk hemma sent på kväl-
len. sjukvården inklusive jour-och akutverksamhet ska 
alltid vara avgiftsfri för barn och ungdomar. 

barn ska aldrig behöva ta ansvar för sina föräldrar, 
deras ekonomi eller växa upp i fattigdom. barn ska ald-
rig behöva komma i kontakt med missbruk eller våld. 
Vi vill se sociala skyddsnät som gör barns liv trygga. Det 
ska alltid finnas trygga vuxna som hjälper till när något 
går snett. 

i vår drömvärld växer inga barn upp i fattigdom, var-
ken i sverige eller andra delar av världen.

Unga örnar tycker att:

•	 alla barn har rätt till bra mat hela dagen 

•	 skolmaten ska vara avgiftsfri, såväl i grundskola som 
gymnasieskola 

•	 barnahus ska finnas i varje län för att underlätta 
brottsutredningar som rör barn 

•	 alla barn har rätt till ett hem fritt från våld och miss-
bruk

•	 sjukvård, mediciner och medicinska hjälpmedel ska 
vara avgiftsfria för barn

•	 barn ska inte bli vräkta från sina hem

•	 alla barn har rätt till ett stort socialt skyddsnät

•	 alla barn ska vara försäkrade, såväl i skola som på 
fritid

HUr är läget? 
Trots	att	väldigt	många	barn	har	det	bra	finns	det	en	del	
som varje dag går till skolan med en klump i magen. Allt 
för många känner sig ledsna och oroliga. Varje barn har 
rätt att känna att de trivs med sig själva och sitt liv. Att 
spara på fritidsverksamheten, skola och förskola drabbar 
barn och ungas hälsa. Allt för många barn utsätts för 
övergrepp eller tvingas se nära och kära bli utsatta för 
det.	Ännu	fler	barn	växer	upp	i	ekonomisk	utsatthet.	

gör skillnad!
Vräker er kommun familjer med barn från sina hem? 
Många kommuner gör det inte och er kommun kanske 
också ska se till att barnfamiljer inte blir utan bostad! 
Finns det vuxna som tar ansvar för barn och ungas 
villkor i er omgivning? Vad händer om det inte gör det? 
Var	skulle	det	behövas	fler	vuxna?	Kan	ni	påverka	det?	
I Unga Örnars verksamhet kan ni göra mycket för att 
påverka barns hälsa. Näringsriktig mat, ordentliga mel-
lanmål och fritidsaktiviteter med motion är viktiga saker 
som påverkar barn och ungas framtid. Unga Örnar kan 
också vara en fristad för många barn. 

 Vi vill se sociala skyddsnät 
som gör barns liv trygga. Det ska 
alltid finnas trygga vuxna som 
hjälper till när något går snett. 
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Barn har rätt till lek 
och fritid Barnkonventionens artikel 31 säger: 

Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

artikel 31

Barnkonventionens artikel 31 säger: Barnet har 
rätt till lek, vila och fritid.

unga Örnar tycker att alla barn ska ha rätt till 
roliga och givande aktiviteter på sin fritid.

Vi utsätts idag för många intryck och mycket infor-
mation. Det skapar ibland en stressig miljö som påverkar 
barn och unga inom alltifrån skola, fritid och hemmiljö. 

barn och unga ska oavsett ålder ha rätt att välja vilka 
aktiviteter det vill delta i, för oss är det viktigt att organi-
sations- och yttrandefriheten även för barn värdesätts. 

Unga örnar tycker att:

•	 alla barn har rätt till aktiviteter oavsett kostnad

•	 Åldersdiskriminering inom barn och ungdomsorgani-
sationer ska inte få existera

•	 Vuxna skall finnas i det sociala rummet för att skapa 
en trygg miljö och motverka kränkningar

•	 alla barn har rätt till spännande, trygga och utma-
nande platser för lek och rörelse

•	 alla barn har rätt till arenor på egna villkor, så som 
fritidsgårdar, året runt

•	 alla barn har rätt till roliga och spännande sommar-
aktiviteter

•	 barn ska inte betala nerskärningar genom sämre fritid

HUr är läget?
alla barn har olika uppväxtvillkor och som barn väljer 
man inte dessa. men det ska inte hindra barn från att 
ha en aktiv och stimulerande fritid, oavsett föräldrarnas 
ekonomi. Det är viktigt att alla barn och unga får lika 
möjlighet till en aktiv och inspirerande fritid som inte 
styrs av avgifter eller kräver dyr utrustning. De ska också 
erbjudas fritidsaktiviteter under tider som passar. min-
dre barn ska exempelvis inte behöva få kvällens senaste 
tid att åka på isen utan det ska vara en självklarhet i varje 
kommun att sätta barn och ungas behov inom fören-
ingslivet först. 

gör skillnad!
Satsar er kommun tillräckligt på barn och ungas fritid? 
Ställ krav på att nedskärningar i budget inte ska drabba 
den verksamheten! Är det många barn som inte har råd 
att spela fotboll eller gitarr? Många kommuner subven-
tionerar	kulturskolan	och	ser	till	att	det	finns	utrustning	
för den som vill idrotta. Kan ni påverka er kommun i en 
positiv inriktning? Unga Örnars främsta mål är att erb-
juda barn och unga en meningsfull fritid. Om det saknas 
fritidsverksamhet, kan ni sätta igång egen verksamhet i 
er kommun tillsammans med andra unga?

 Alla barn har olika uppväxt-
villkor och som barn väljer man 

inte dessa. Men det ska inte 
hindra barn från att ha en aktiv 

och stimulerande fritid, oavsett 
föräldrarnas ekonomi. 
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Barn har rätt i hela världen
Barnkonventionens artiklar 32, 34, 35 och 38 säger: Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnytt-
jande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa. 

artikel 32, 34, 35 & 38

Barnkonventionens artiklar 32, 34, 35 och 38 sä-
ger: Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt 
utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar 
eller hindrar barnets skolgång och äventyrar bar-
nets hälsa. Barnet har rätt att skyddas mot alla 
former av sexuella övergrepp och mot att utnytt-
jas i prostitution och pornografi. Bortförande, 
försäljning eller handel med barn ska förhindras. 
Barn ska inte delta i väpnade konflikter.

unga ÖrnarS kamp FÖr BarnS rätt har inga 

gränSer. tillsammans med våra systerorganisationer 
lär vi av och med varandra. På så sätt blir våra ledare 
tillsammans bättre på att kräva barns rättigheter, både i 
sverige och i världen. 

Det borde vara en självklarhet att alla världens barn 
har tillgång till sjukvård och mediciner. sverige har ett 
stort ansvar både i riksdag och regering, men också i fn 
för att driva de här frågorna.   

Vi vet att vi har mycket att lära om hur olika länder 
jobbar med barns rätt i olika frågor. Pengar till bistånd 
måste därför ge barn och unga möjlighet att mötas och 
stärkas i arbetet med barnkonventionen. unga örnar 
tror att internationell verksamhet tillsammans med orga-
nisationer som delar våra värderingar är nödvändigt för 
att få politiker att lyssna på barn. genom samarbete och 
solidaritet kan vi tillsammans förändra världen och bli 
bättre på att kräva barn och ungas rätt, oavsett om vi är i 
sverige eller ute i världen.

med barnkonventionen och vårt solidariska arbete 
över gränserna kan vi bättre arbeta för en jämställd och 
rättvis verklighet för barn i världen. 

Unga örnar tycker att:

•	 alla barn ska ha rätt till en bra och kostnadsfri skol-
gång

•	 barn ska ha rätt att påverka beslut som rör barn

•	 barnkonventionen ska bli lag, i hela världen 

•	 biståndsmedel ska främja lärande mellan barn och 
unga i världen

•	 sverige ska genom fn arbeta för att barn och unga 
inte drabbas av konflikter

•	 svenska företag ska aktivt motverka barnarbete

•	 sverige ska på hemmaplan och i fn ta ansvar för att 
trafficking upphör

•	 en bra och kostnadsfri sjukvård ska vara en rättighet i 
hela världen

HUr är läget?
i sverige har vi många utmaningar när det gäller barns 
rätt. men i många delar av världen finns ytterligare ut-
maningar. i en del länder har barn inte möjlighet att få 
tillgång till sjukvård och mediciner då de blir sjuka. Vi 
måste också arbeta för att reglera handel där barnarbete 
finns och turism där trafficking förekommer. idag lever 
en stor del av världens fattiga människor, i rika länder. 
Därför måste vi jobba tillsammans för att barns rättighe-
ter ska respekteras i alla länder, även i de rika länderna, 
såsom sverige.

gör skillnad!
Vilka utmaningar finns i din kommun, skola eller om-
givning? Vad kan ni göra åt det på hemmaplan? Vad lär 
ni er när ni försöker förändra det? stöter ni på hinder? 
sök pengar för internationella utbyten och lär av andra 
barn och unga i världen som också försöker påverka sin 
vardag och sin kommun! Vad har de för utmaningar? 
Har ni samma utmaningar eller är de olika? Vad kan ni 
lära av varandra? genom internationellt samarbete kan 
ni förändra tillsammans i sverige och i världen samti-
digt. unga örnars internationella arbete pågår lokalt i 
sverige och globalt i världen.  

            Genom samarbete och 
solidaritet kan vi tillsammans 
förändra världen och bli bättre 
på att kräva barn och ungas rätt, 

oavsett om vi är i Sverige  
eller ute i världen.
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Barn har rätt till makt och 
inflytande Barnkonventionens artikel 12 säger: Barnet har rätt 

att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

artikel 12

Barnkonventionens artikel 12 säger: Barnet har 
rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som 
berör det. Hänsyn ska tas till barnets ålder och 
mognad.

BarnS rätt tiLL kunSkap FÖr att påverka, få 
inflytande och fatta bra beslut i deras vardag ska utgå 
ifrån ålder och mognad. i en demokrati är allas åsikter 
lika mycket värda vilket betyder att vi inte alltid får vår 
vilja igenom. 

unga örnar lär, lever och gör demokrati. för barn, 
med barnen. barn måste få vara med och påverka sam-
hället på samma sätt som vuxna, speciellt när det hand-
lar om deras närmiljö. skapar vi ett samhälle som tar 
vara på barns rättigheter är vi övertygade om att det blir 
ett bättre samhälle för oss alla. 

barn kan, barn vill och barn har rätt till makt och 
inflytande. i unga örnar vet vi det, för hos oss bestäm-
mer barn och vuxna tillsammans i verksamheten. så ska 
det vara i skolan och på fritiden också. barn har rätt att 
ha kul och vi gör det tillsammans, barn, unga och vuxna! 

Unga örnar tycker att:

•	 alla barn och unga har rätt till makt och inflytande 

•	 rösträttsålder i lokala val ska sänkas till 16 år

•	 alla elever ska ha rätt att utvärdera sina lärare och det 
ska leda till förändring

•	 alla barn har rätt till en bra miljö i såväl skola som på 
fritiden

•	 elevdemokrati med inflytande på riktigt är en själv-
klarhet

HUr är läget?
barn kan och ska ha makt och inflytande i frågor som är 
viktiga för dem själva, tyvärr är det inte alltid så. för att 
kunna ha makt och inflytande är det också viktigt med 
kunskap. saknas kunskapen om ens egna rättigheter 
så finns det alltid en risk för ”låtsasdemokrati” eller att 
vuxna tycker att barn har fått vara med och påverka även 

om barnen inte upplever det. unga örnar tycker att vi 
ska ha världens bästa skola. för att nå dit måste eleverna 
ha möjligheter att påverka. Det handlar både om under-
visningen och om saker i arbetsmiljön. Påverka ska elev-
erna göra på riktigt genom klassråd eller elevråd.  

gör skillnad!
Vad kan ni göra för att öka elevdemokrati och minska 
låtsasdemokrati på er skola? Hur vet ni att det är låtsas-
demokrati och inte riktigt demokrati? Har ni möjlighet 
att påverka beslut i er kommun? Om inte, vad kan ni 
göra åt det? behöver ni lära er något för att kunna påver-
ka? behöver ni vara fler? Har barn och unga alltid riktigt 
inflytande i er unga örnar verksamhet? Det finns säkert 
möjlighet att också förbättra demokratin på era möten, 
lägerplanering och på aktiviteterna. Det viktigaste är att 
tänka nytt och att våga testa metoder! 

 Barn kan, barn vill och 
barn har rätt till makt och 

inflytande. I Unga Örnar vet vi 
det, för hos oss bestämmer barn 

och vuxna tillsammans  
i verksamheten. 
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Barnkonventionen i korthet
Här hittar du Barnkonventionens alla artiklar i korthet: 

artikel 1–54

1 
ett barn är varje  människa under 18 år.

2 
alla barn har  samma rättigheter och lika värde. Ingen 
får diskrimineras.

3  
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
beslut som rör barn.

4  
staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genom-
föra Barnkonventionen. När det gäller barnets eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten 
utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska 
man samarbeta internationellt.

5  
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har hu-
vudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och 
ska vägleda barnet då hon/han utövar sina rättigheter.

6  
Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

7  
Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. 
Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka 
föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8  
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9  
ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, 
utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från 
föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10  
ansökningar från familjer som vill återförenas över 
statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och 
snabbt sätt.

11 
staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhål-
lande av barn i utlandet.

12 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 
i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13–15 
Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religions-
frihet och föreningsfrihet ska respekteras.

16 
Varje barns rätt till  privatliv ska respekteras.

17 
staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller 
varje barns tillgång till information.

18 
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets 
uppfostran och utveckling.

19 
Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 
våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar 
eller annan som har hand om barnet.

20 
ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alter-
nativ omvårdnad.

21 
Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa 
främst beaktas.
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34
Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp 
och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

35 
staten ska bekämpa handel med barn.

36 
Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

37 
Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behand-
ling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande 
av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast 
användas som en sista utväg och för kortast lämpliga 
tid.

38 
Inget barn får användas som soldat.

39 
ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har 
rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40 
ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för 
en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt 
och rättssäkert.

41 
om det finns bestämmelser som går längre än innehål-
let i Barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i 
stället.

42 
staten ska göra Barnkonventionens innehåll känt bland 
vuxna och barn.

43–45 
FNs kommitté för barnets rättigheter övervakar och 
granskar att staterna följer Barnkonventionen genom 
en särskild rapporteringsprocess.

46–54 
en stat blir bunden av Barnkonventionen genom att 
ratificera den.

22 
ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

23 
ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt 
och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande 
i samhället. 

24 
Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa 
och rätt till sjukvård. traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

25 
staten ska göra regelbunden översyn av situationen för 
ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

26
Varje barn har rätt till social trygghet.

27 
Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

28 
Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara 
gratis.

29 
Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla 
möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

30 
ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolk-
ning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

31 
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

32 
Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnytt-
jande och arbete som skadar barnet eller hindrar hens 
skolgång.

33 
Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
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unga ÖrnarS kongreSS har i Barnmanifestet pekat ut frågor 
som är viktiga för barn och ungas rättigheter i sverige och i värl-
den. Barnmanifestet har sedan utvecklats med förslag om hur 
du kan använda barns rätt i din vardag. Kom ihåg att texten bara 
är början – barnrättsarbetet fortsätter med din handling. Det är 
bara du tillsammans med andra som kan påverka villkoren för 
barn och unga där du bor.  
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