Motion av Miljöpartiet de gröna
om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys
FN:s Barnkonvention antogs av Sveriges riksdag 1990. Den slår fast att alla barn har
samma rättigheter och lika värde och att samhället är skyldigt att sätta barnens bästa
i främsta rummet vid alla åtgärder som berör dem. Att känna sig säker och trygg, ha
tillgång till lek, skola och hälsosam miljö tillhör barns mänskliga rättigheter. Likaså att
få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor där barn påverkas.
I Danderyd har de flesta barn det bra i jämförelse med många andra kommuner. Vi
satsar på barnen. Det innebär emellertid inte att ett barnperspektiv i kommunen är en
självklarhet och därför inte kräver särskilda analyser. Det finns mycket att förbättra
vad gäller barns villkor i Danderyd.
Hur har fritidshemsbarnen det i sina enormt stora grupper? Varför har vi inte ens
frågat dem om det finns arbetsro på Fritids?
Hur är det för de allra minsta barnen? De som behöver EN vuxen i sin
anknytningsprocess för att språk- och känslomässig utveckling ska bli gynnsam.
Fungerar det i stora dagisgrupper med liten personal?
Hur mår skolungdomarna egentligen? Vi vet att de har bra betyg men dricker en
hel del sprit och har inte särskilt stort inflytande i skolan. Vad säger det oss?
När det byggs i kommunen – tänker vi på att bevara en skogsdunge för barnens
skull i stället för att pliktskyldigast sätta upp en klätterställning och några gungor?
På vilket sätt får barn hjälp, stöd och skydd
- när de bevittnat eller utsatts för hot, våld och kränkningar i familjen?
- när de växer upp med alkohol- eller drogmissbruk i familjen?
- när de växer upp med en psykiskt sjuk förälder?
Miljöpartiet de gröna tycker det är nödvändigt att komplettera kommunens
måldokument med hänsyn till intentionerna i Barnkonventionen. Vi vill också ta fram
riktlinjer och direktiv samt metoder för uppföljning och utvärdering av all verksamhet i
kommunen utifrån ett barnrättsperspektiv.
Just nu bereds en ny barnskyddsutredning i regeringskansliet. Kartläggning pågår
om hur lagstiftning och praxis överensstämmer med de rättigheter som ingår i
Barnkonventionen och om denna kan behöva inkorporeras i svensk lag. Bakgrunden
är att Riksrevisionen slagit fast att regering, myndigheter och kommuner inte följt
kraven och infriat målen i Barnkonventionen, trots upprepade myndighetsdirektiv
med vidareutvecklade strategier under årens lopp. Den senaste strategin för att
stärka barns rättigheter i Sverige godkände riksdagen i december 2010. Hämta
socialdepartementets dokument ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”
från följande länk på nätet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/84/89/27384227.pdf

Konsekvenser för barn och ungdomar ska tydligt framgå i alla kommunala
utredningar, förslag och beslut. Med hjälp av en barnkonsekvensanalys (BKA) ska
alla förändringar bedömas med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga
följder för barnen. Barnombudsmannen har utvecklat en modell för BKA och
redovisat vilka värderingsgrunder analysen ska bygga på.
Barnkonventionens artikel om barns rätt att få komma till tals är grundläggande. I
Plan- och bygglagen finns regler för medborgarnas inflytande i planprocessen. Lagen
skiljer inte på barn och vuxna och Barnkonventionen anger ingen nedre gräns för när
barn kan involveras. Den talar om delaktighet när barn är i stånd att bilda egna
åsikter. Exempel på frågor där barn och ungdomar ska ha inflytande är trafik, skolor,
skol- och cykelvägar, sporthallar, lekplatser och grön- och friluftsområden.
Miljöpartiet de gröna anser att Kommunfullmäktige ska ansvara för upprättandet av
riktlinjer för hur Barnkonventionen ska följas. Vi anmodar därför Kommunfullmäktige
att ge Kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att
utforma inriktningsmål och resultatmål utifrån ett barnrättsperspektiv som bygger
på Barnkonventionens intentioner och riksdagens strategi för att stärka barns
rättigheter. Formuleringarna ska finnas med i nästa budget och verksamhetsplan.
utarbeta rutiner för barnkonsekvensanalys i alla beslutsprocesser som rör barn
utse en samordnare som har ansvar för att inhämta kunskap om
barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys, sprida den till alla tjänstemän och
politiker i kommunen samt vara en länk mellan alla berörda i verksamheten
fastställa metoder för implementering, uppföljning och utvärdering av FN:s
Barnkonvention samt säkerställa att denna integreras i den kommande
Barnskyddslagen.
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