UNGA
ÖRNARS
BARNMANIFEST

BARNKONVENTIONEN
U

nga Örnars verksamhet vilar på alla barns lika
rättigheter som FNs konvention om barns rättigheter beskriver. Barnkonventionen antogs 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 respekterad.
Sverige var ett av de första länderna i världen som godkände konventionen, det gjordes den 2 september 1990.
I och med det lovade Sverige att följa konventionen i sin
helhet. Sveriges regering har meddelat att barnkonventionen ska bli svensk lag och det tycker vi är jättebra.
Men det räcker inte med att göra den till lag, det är också
viktigt att alla barn vet om sina rättigheter.
Vi är helt övertygade om att beslut skulle bli bättre
om kommuner, landsting och regioner använde sig av
barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Barnbokslut
visar vad som görs för att sätta barns rättigheter främst.

Vår uppgift i Unga Örnar är att kämpa för att barnkonventionen följs, i Sverige och hela världen. Barn har rätt
att vara barn.

Unga Örnar ska arbeta för att:

•

Barnkonventionen ska bli svensk lag och
alla barn ska veta om sina rättigheter.

•

Alla politiker ska få utbildning i barnkonventionen och barns rättigheter.

•

Sverige måste stärka arbetet med barns
rättigheter lokalt, regionalt, i Sverige och
i hela världen.

•

Alla politiska församlingar ska införa
barnkonsekvensanalyser, barnbokslut
och jobba med barnchecklistor.

Svåra ord
Barnbokslut
Ett barnbokslut är en sammanställning av en verksamhets resultat som berör barn. Det kan betyda att
man tittar på hur olika beslut har påverkat barns och
ungas villkor.
Barnchecklista
En checklista innehåller ett antal frågor som ska
ställas inför varje beslut som fattas.

Exempel på frågor är: Hur påverkar detta förslag
barns och ungdomars situation. Syftet är att barnoch ungdomsperspektivet ska uppmärksammas mer.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är en prövning av vilka
resultat ett beslut kan få för det barn eller den grupp
barn som påverkas av beslutet.

MAKT OCH
INFLYTANDE
Barnkonventionen artikel 12

Alla barn har rätt till makt och inflytande
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.
Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.
Barns rätt att påverka, få inflytande och fatta bra beslut
i deras vardag ska utgå ifrån deras ålder och mognad. I
en demokrati är allas åsikter lika mycket värda men det
betyder också att vi inte alltid får vår vilja igenom.
I Unga Örnar lär och praktiserar vi demokrati. Barn
måste få vara med och påverka samhället på samma sätt
som vuxna, speciellt när det handlar om deras närmiljö.
För att vara säker på att beslutsfattare inte glömmer barnperspektivet, att tänka utifrån barns verklighet, ska en
barnkonsekvensanalys göras inför alla beslut som påverkar
barn och unga. Skapar vi ett samhälle som tar vara på
barns rättigheter är vi övertygade om att det blir ett bättre
samhälle för alla.
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. Så ska det
vara i resten av samhället också.

Unga Örnar ska arbeta med att:

•

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

•

Barnkonsekvensanalyser ska genomföras
vid alla politiska beslut som rör barn.

•

Alla kommuner ska ha en lokal
barnombudsman. 

•

Sänka rösträttsålder i lokala och
regionala val till 16 år. Alla ska ha rätt
att rösta det år man fyller 18.

Svåra ord
Barnombudsman
Barnombudsmannen är en svensk statlig myndighet som ska uppdrag att representera barns och ungas
rättigheter. Barnombudsmannen håller koll på hur samhället följer barnkonventionen.
Barnperspektiv
Barnperspektiv handlar om att vuxna måste låta barn komma till tals och bli lyssnade på.

RÄTTEN
ATT
VARA BARN
Barnkonventionen artikel 2, 8, 13-14

Alla barn har rätt att vara barn på sitt eget sätt
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. Barnet har rätt till en egen identitet
och alla barn har samma rättigheter och lika värde.
För 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
bli behandlade med respekt. 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.
Många barn och unga spenderar en stor del av sin tid
på nätet. Sociala medier erbjuder fantastiska möjligheter
men har också en mörk baksida. Det stora utrymmet kan
skapa en dold värld där man ansvarslöst kan kränka och
mobba varandra. Därför behövs det vuxna som tillsammans med unga tar ansvar för att säkerställa en trygg
miljö för alla barn, även i den digitala världen.
Unga Örnar vill sudda ut förväntningar på hur man
ska vara som kille och tjej. Alla är vi unika människor
med samma rättighet till individuell utveckling. Barn är
beroende av att vuxna i deras närhet visar intresse och
engagemang för deras tankar och behov.

Unga Örnar ska arbeta med att:

• Alla vuxna som jobbar med barn och unga
ska vara utbildade i barnkonventionen,
normkritik och genus.

• Alla barn har rätt att vara barn och har
rätt att bli lyssnade på.

• Förebygga och förbjuda mobbning och

kränkningar samt stärka lagstiftningen
kring näthat.

• Alla barn har rätt till en bra fysisk och
psykisk hälsa.

• Åldersdiskriminering inte ska förekomma.

VÄRLDENS
BÄSTA SKOLA

Barnkonventionen artikel 28-30

Barn har rätt till världens bästa skola
Barnet har rätt till utbildning och avgiftsfri grundskola. Skolan ska förbereda barnet för
livet och utveckla respekt 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 de ska få en
jämlik start i livet måste likvärdigheten i våra förskolor
och skolor öka. Förskoleverksamheten ska utveckla och
stötta barns nyfikenhet. Barnkonventionen säger att
skolan ska vara avgiftsfri och förbereda barnet för livet.

• Skolan ska stärka barn och ungas själv-

Varje elev har rätt till bra lärare och en trygg skolgång.
Skolan ska jämna ut de skillnader som finns mellan barn i
samhället. Föräldrarnas ekonomi eller möjlighet att hjälpa
till med läxorna ska inte påverka ett barns chans att klara
skolan. Mångfald är en styrka och tillgång i skolan som
skolan bättre måste ta tillvara på. Elever har rätt att vara
med i beslutsprocesser i frågor som rör dem.

• Betyg ska avskaffas och skolan ska vara

Unga Örnar ska arbeta för att:

• Alla elever ska ha rätt och möjlighet att

• Verksamheten i skola och fritids ska vara
helt avgiftsfri, även utflykter och friluftsdagar.

känsla och självförtroende.

• Frukost, mellanmål och frukt ska alltid
finnas utan kostnad i skolan.

läxfri. Så länge läxor ges ska avgiftsfri
läxläsning ges av skolorna.

• Alla barn ska ha rätt till heltid på för-

skolan och fritids oavsett föräldrarnas
sysselsättning.
skriftligt utvärdera sina lärare. Rektorn
ansvarar för att dessa utvärderingar
genomförs.

RÄTT
TILL
SKYDD
OCH
TRYGGHET
Barnkonventionen artikel 22

Barn har rätt till skydd och trygghet
Barnet har rätt till skydd och trygghet även i krig och kaos. Om ett barn skiljs från sina
föräldrar ska samhället göra sitt bästa för att återförena barnet med sina föräldrar.
Barn väljer aldrig att bli flyktingar. De tvingas på flykt
eller följer med sina föräldrar. Varje flykting har rätt att få
skydd och hjälp. Enligt barnkonventionen har barnen rätt
att få hjälp att återförenas med sina familjer om de har
skiljts från varandra.
Samtidigt ser verkligheten inte alltid ut som den borde.
Asylsökande barn i Sverige har ofta betydligt svårare att
få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda än andra
barn i landet.
För Unga Örnar är det en självklarhet att alla barn
har rätt till hälsa, fritid och utbildning på lika villkor.
Tryggheten för barn handlar om möjligheten att vara med
sin familj och inte behöva oroa sig för att inte få stanna i
Sverige.
Barnkonventionen gäller alla barn. Rättigheter för
barn på flykt måste särskilt uppmärksammas

Unga Örnar ska arbeta för att:

• Barn på flykt ska ha samma rätt till skola
som alla andra.

• Alla barn under 18 år som får uppehållstillstånd ska få permanent uppehållstillstånd.

• Sverige ska göra sitt yttersta för att återförena barn och föräldrar.

LEK OCH
FRITID
Barnkonventionen artikel 31

Barn har rätt till lek och fritid
Alla barn ska oavsett ålder ha rätt att välja vilka aktiviteter de vill delta i och säga det man vill. Det är viktigt
för barns utveckling och aktiva fritid. Barn utsätts idag
för många intryck och mycket information. Det skapar
ibland en stressig miljö som påverkar barn och unga inom
skola, fritid och hemma. Den stora stressen att alltid vara
uppkopplad och anträffbar kan innebära en minskad
möjlighet till vila som är viktigt för barn och ungdomars
utveckling.

Unga Örnar ska arbeta med att:

• Barns fritid är en politisk fråga som

måste få ökad prioritet och ökat 		
ekonomiskt stöd.

• Sverige ska aldrig stänga på sommaren.
Barn har rätt till roliga och spännande
sommaraktiviteter.

• Alla barn har rätt till spännande,

trygga och utmanande platser för 		
lek och rörelse.

• Barn har rätt till arenor på egna villkor,
exempelvis fritidsgårdar, året runt.

BARN
HAR RÄTT I
HELA VÄRLDEN
Barnkonventionen artikel 32 34, 35 och 38

Barn har rätt i hela världen
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot hårt arbete som
skadar eller hindrar barnet att gå i skolan och som kan vara dålig för barnets hälsa.
Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas
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 i världen lär vi av
och med varandra och gör samtidigt världen bättre.
Vi vet att vi har mycket att lära av hur andra länder
jobbar med barns rätt i olika frågor. Biståndspengar måste
därför ge barn och unga möjlighet att mötas och stärkas
i arbetet med barnkonventionen. Världen måste bli mer
jämställd och rättvis.
Genom samarbete och solidaritet kan Unga Örnar
som internationell barnrättsrörelse tillsammans förändra
världen och bli bättre på att kräva barn och ungas rätt.

Unga Örnar ska arbeta med att:

• Barnkonventionen ska bli lag,
i hela världen.

• Sverige ska genom FN arbeta för att 		

barn och unga inte drabbas av konflikter.

• En bra och avgiftsfri skola samt sjukvård
ska vara en rättighet i hela världen.

• Svenska företag ska aktivt motverka 		
barnarbete.

• Sverige ska både i vårt eget land och i
FN ta ansvar för att trafficking med
barn upphör.
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UNGA ÖRNAR
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation. Vi är en del av den internationella arbetarrörelsen och har funnits sedan 1931. Vi tycker att alla barn
har rätt att komma till tals och har rätt till en värdefull, rolig och jämlik
barndom. Vår verksamhet har därför sin utgångspunkt i FNs barnkonvention och våra medlemmars intressen. Vi arbetar alltid tillsammans med barn
och unga för deras rättigheter.
I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och
hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar
finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi anordnar
roliga aktiviteter runt om i hela Sverige: läger, kurser och gruppverksamheter
som exempelvis dansgrupper, simskolor och pysselgrupper.
Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar
av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och
vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.
Tycker du också att barns rättigheter är viktiga?
Bli medlem via vår hemsida www.ungaornar.se

