
Jobba utifrån  
barnets rättigheter 
Visions budskap till arbetsgivare och verksamhetsansvariga  
för att barns rättigheter ska få genomslag



1990 undertecknade Sverige FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 
Sverige har kommit långt men vi kan 
och ska bli ännu bättre. Därför har 
riksdagen beslutat att barnkonven-
tionen ska börja gälla som svensk 
lag från 1 januari 2020. 

Barnkonventionen innebär att vid alla 
åtgärder som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. Barn ska ha möjlighet att uttrycka 
sin åsikt i frågor som rör dem. Många 
yrkesgrupper kommer i kontakt med 
barn och deras föräldrar direkt eller 
indirekt. Socialsekreterare handläg-
ger ansökningar om försörjningsstöd. 
Tandsköterskor träffar barn som gör 
sina första besök i tandvården. Kura-
torer träffar föräldrar som har psykisk 
ohälsa. Biståndsbedömare handlägger 
insatser till barn med funktionsnedsätt-
ning. Många av Visions medlemmar ska 

dagligen säkerställa att barns rättigheter 
tillgodoses. 

Det bor cirka 2 miljoner barn i Sveri-
ge och de har särskilda rättigheter just 
för att de är barn. För att barns bästa 
ska få genomslag i praktiken behöver 
barnrättsperspektivet finnas i kunskap, 
beslut och arbetssätt i hela organisatio-
nen. Medarbetare i välfärdens verk-
samheter måste ha ett tydligt uppdrag, 
kompetens och tid att säkra barns 
rättigheter. Vision vill peka på ett antal 
förslag till åtgärder som arbetsgivare och 
verksamhetsansvariga bör genomföra. 
För oss är det viktigt att varje barn ska 
mötas av verksamheter som utgår från 
barnrättsperspektivet. Medarbetare 
måste ha förutsättningar att möta barn 
utifrån deras individuella villkor, behov 
och rättigheter. 

Veronica Magnusson
Förbundsordförande Vision

Nu blir  
barnkonventionen lag



Gör barn och ungdomar  
delaktiga och ge dem makt

Involvera barn och ungdomar 
i att planera och utvärdera 

verksamheten och ta tillvara de
ras erfarenheter, synpunkter och 
förslag. 

Varje barn ska också ges möj
lighet att vara delaktig i beslut 
som rör dem.  

Synliggör barns rättigheter 
Barns rättigheter ska sätta 
prägel på verksamheterna och 

vara ett integrerat perspektiv i 
beslutsfattande. 

Synliggör barns rättigheter i 
budget, verksamhetsplan, beslut 
och andra styrande dokument så 
att chefer och medarbetare får 
ett tydligt uppdrag. Samverkan 
 mellan olika verksamheter ska 
utgå från ett barnrättsperspektiv.

Vision vill:

 1
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 3
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Utbilda politiker, chefer och 
 medarbetare om barnrätt

Utbilda politiker, chefer och 
medarbetare och rusta hela 

organisationen med kunskap om 
vad barnkonventionen innebär för 
verksamheten. 

Ge chefer en nyckelroll i genom
förandet av barns rättigheter och 
se till att det finns stödfunktioner 
i  organisationen, som till exempel 
 barnrättsstrateger.

Ge chefer och medarbetare goda 
förutsättningar för att arbeta 
med utgångspunkt från barns 
 rättigheter

Säkerställ att chefer och 
medarbetare har barnrätts

kompetens med ett tydligt 
barnrättsbaserat uppdrag och en 
rimlig arbets belastning. Med
arbetare vet vad som behövs i 
verksamheten!  Ge dem inflytande 
över vilka förutsättningar som be
hövs för ett barnrättsperspektiv. 
Medarbet arna är verksamhetens 
största tillgång – genom dem kan 
barnens rättigheter tillgodoses. 

Sist men inte minst…..
Ett barnrättsbaserat arbetsliv ger ett hållbart arbetsliv

Medarbetare är ofta föräldrar och 
som arbetsgivare har du mycket 
att vinna på att medarbetare ges 
stöd i att kombinera yrkeslivet med 
föräldraskapet. En arbetsgivarpoli
tik som främjar föräldraskap är en 

smart investering. Det handlar om 
allt från att uppmuntra till jäm
ställt uttagande av föräldraledig
het till att inte lägga möten tidiga 
mornar eller sena kvällar. Så att 
alla kan vara med. 



Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden 
och jobbar i privata företag, kommuner, regioner eller kyrkan. 
Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom 
välfärden. Våra medlemmar finns inom tusentals olika yrken och 
bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obund-
na och ingår i TCO.

Bli  
medlem på  

vision.se eller 

sms:a Vision  
till 71501

Vision Direkt  
Vardagar 8–20
Telefon 0771 44 00 00 
E-post visiondirekt@vision.se


