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Så här skrev regeringen i ett pressmeddelande på nyårsdagen: 
 

 
 
 
 

Idag blir barnkonventionen svensk lag 

Idag den 1 januari blir FN:s konvention om barnets rättigheter 
svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 
30 år. 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling 
konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Det var 
en milstolpe för förverkligandet av barnets rättigheter världen 
över. 

Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att 
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Av konventionen 
framgår att barn exempelvis har rätt till skydd mot våld, rätt till 
utbildning och rätt till social trygghet. Barnkonventionen fastslår 
att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på, en 
rättighet som är central både för det enskilda barnet och för att 
skapa ett bättre samhälle och goda uppväxtvillkor för alla barn. 
En central princip i konventionen är att det vid alla åtgärder som 
rör ett barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

I juni 2018 röstade Sveriges riksdag för regeringens förslag att 
göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Idag 
träder lagen i kraft. Beslutet innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid 
alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i 
mål och ärenden som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund 
för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

– Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. 
Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter 
ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor. För 
barns uppväxt går inte i repris, den är här och nu, säger Åsa 
Lindhagen. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet och hör Jämställdhetsminister 
Åsa Linhagen berätta mer på regeringens hemsida: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/idag-
blir-barnkonventionen-svensk-lag/ 


