
 

 

 

 

Utbilda politikerna i barnrätt 

Det är avgörande för barnkonventionens förverkligande att politiker och 

medarbetare i kommuner och landsting har tillräcklig kunskap om barnets 

rättigheter. I en debattartikel i UNT i dag föreslår BOiU därför att alla 

kommuner i Uppsala län beslutar att politiker och medarbetare ska utbildas i 

barnrätt. 

 

Barnombudsmannen i Uppsala erbjuder relevanta utbildningar om barnets rättigheter 

till politiker och medarbetare i landstinget och länets kommuner. Många har deltagit i 

utbildningarna, men det återstår fortfarande politiker och medarbetare som ännu inte 

har tillräcklig kännedom om barnrätt i relation till beslutsfattande. 

– Vi har mycket kvar att göra för att förverkliga det som vi i Sverige har åtagit oss när 

det gäller barnets rättigheter. Ett avgörande steg för att lyckas är att de som bestämmer 

har tillräcklig kunskap om vad rättigheterna går ut på, och hur de kan användas 

systematiskt i beslutsfattande, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på BOiU.  

FN:s barnrättskommitté lämnade i februari i år sina synpunkter på vad Sverige behöver 

förbättra i arbetet med att förverkliga barnkonventionen. Där framgår bland annat att 

beslutsfattare behöver utbildas i att kunna fastställa vad som är barnets bästa. 

Kommunerna i Uppsala län har alla kommit en bit i arbetet med barnets rättigheter, 

men mycket finns kvar att göra. 

– Nu när regeringen har bestämt sig för att barnkonventionen även ska bli svensk lag 

är det ännu viktigare att kunskapen finns lokalt kring hur det ska verkställas. Uppsala 

län har en fördel i att ha föreningen BOiU på plats. Vi har möjlighet att bidra till att 

utbildningar genomförs i såväl kommunerna som landstinget, säger Lisa Skiöld. Men 

för att nå så många som möjligt behöver det tas beslut om att alla politiker och 

medarbetare ska utbildas. 
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Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening. Under 2014 genomförde BOiU 

utbildningar i barnrätt för samtliga politiker inom Uppsala läns landsting, 600 av 

landstingets medarbetare och ett hundratal medarbetare och politiker i Uppsala läns 

kommuner. 


