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Abstract 
 

On November 1989 the Convention on the Rights of the Child was adopted by the United 

Nations General Assembly. Today more than 20 years later the convention is ratified by all 

countries in the world except the USA. A question asked is however if the convention after 20 

years of development work has in fact accomplished some positive effects for children around 

the world? 

 

The aim of this thesis is to evaluate the implementation of the Convention on the Rights of the 

Child in selected states and to reach this aim some questions need to be answered: 

 

1. What do the selected states do to realize the best interest of the child? 

2. What do the selected states do to guarantee all children’s right to survival and 

development? 

3. Do all children in the selected states have the same right to health and health 

services? 

4. Do all children in the selected states have the same right to education? 

 

The material studied in this thesis is those reports that are to be sent periodically to the 

Committee on the Rights of the Child by all states. The result of this study shows that the 

Convention on the Rights of the Child has made some positive progresses when it comes to 

the situation of the child in the world. In the selected states of this study the awareness of the 

Rights of the Children is noticeable and according to the periodic reports the states continue to 

work and develop the implementation of the convention.  

 

 

 

 

Keywords: Convention on the Rights of the Child, CRC, Committee on the Rights of the 

Child, Periodic reports, Sweden, Japan, Australia, Brazil. 
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Problemformulering 
 

‖1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 

och utveckling.‖
1
 

 

Varje dag dör cirka 25 000 barn i åldern 0-5 år. Cirka 40 procent av de barnen är mindre än en 

månad gamla. Året 2007 föddes över 135 miljoner barn men samtidigt dog 9,2 miljoner barn i 

åldern 0 till 5 år. I Väst- och Centralafrika, vilka är de regioner med högst barndödlighet, 

överlever 169 av 1000 levande födda barn sin femårsdag. Ett barn som föds i exempelvis 

Etiopien löper 30 gånger större risk att dö under sina första fem år än ett barn från västvärlden 

från till exempel Tyskland eller Frankrike. Orsakerna till den stora barndödligheten är 

sjukdomar som exempelvis lunginflammation, diarré, malaria och aids. Samtidigt kan över 

hälften av fallen kopplas samman med undernäring samt brist på hygien och vatten.
2
 

 

I Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter står det i artikel 24: 

 

‖1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 

sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget 

barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 

2. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och skall särskilt 

vidta lämpliga åtgärder för att, 

(a) minska spädbarns- och barnadödligheten; 

(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på 

utveckling av primärhälsovården; 

(c) bekämpa sjukdom och undernäring, däri inbegripet åtgärder inom ramen för 

primärhälsovården, genom att bl.a. utnyttjande av lätt tillgänglig teknik och genom att 

tillhandahålla näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, med 

beaktande av de faror och risker som miljöförstöring innebär; 

(d) säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossningen; 

(e) säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får information om 

och har tillgång till undervisning och barnhälsovård och näringslära, fördelarna med 

                                                 
1
 BARNKONVENTIONEN, artikel 6. 

2
 UNICEF Sverige. 
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amning, hygien och ren miljö och förebyggande av olycksfall samt får stöd vid användning av 

sådana grundläggande kunskaper; 

(f) utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i 

familjeplaneringsfrågor. 

3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa 

traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. 

4. Konventionsstaterna åtar sig att främja och uppmuntra internationellt samarbete i syfte att 

gradvis uppnå det fulla förverkligandet av den rätt som erkänns i denna artikel. Särskild 

hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.‖
3
 

 

Ett annat fenomen som barn utsätts för är Child trafficking – människohandel – där barn 

behandlas som egendom vilken säljs och köps över statsgränser. FN beräknar att cirka 1,2 

miljoner barn utsätts för denna typ av brott varje år.
4
 Listan är lång om man ska räkna upp alla 

orättvisor och brott barn världen över utsätts för varje dag. Det finns dock många platser på 

vår jord där barn lever under bra förhållanden, men även på de platserna kan det finnas brister 

rörande Barnkonventionen vilken gäller som internationell lag. 

 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling FN:s konvention om barnets 

rättigheter – Barnkonventionen. Konventionen är ratificerad av alla FN:s medlemsstater 

utom USA. Vid ratificering åtar sig staten att se till att Barnkonventionen följs i landet. 

Barnkonventionen gäller som internationell lag och alla stater uppmanas att även göra 

konventionen till nationell lag.  

 

Barnkonventionen fyller i år (2009) 20 år och det kan då vara av intresse att studera vad 20 

års arbete för barns rättigheter har resulterat i. Huvudfrågan i denna studie är således:  

 

Hur väl har FN:s konvention om barns rättigheter – Barnkonventionen – följts i olika delar 

av världen? 

 

                                                 
3
 BARNKONVENTIONEN, artikel 24. 

4
 UNICEF Sverige. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att utvärdera olika staters implementering av ”Barnkonventionen” 

för att se huruvida den nu 20 år gamla konventionen har någon verklig positiv effekt för 

världens alla barn. Att studera och göra en utvärdering av staters agerande gentemot 

internationell rätt – Barnkonventionen – är alltså vad denna studie går ut på. 

 

För att nå studiens syfte krävs svar på följande frågor: 

1. Vad gör respektive stat för att förverkliga ”Barnets bästa”? 

2. Hur ser respektive stat till att alla barn har rätt till liv och överlevnad? 

3. Har alla barn i respektive stat rätt till hälso- och sjukvård? 

4. Har alla barn i respektive stat samma möjlighet och rätt till utbildning? 

 

Jag kommer att studera fyra artiklar ur Barnkonventionen via den senaste inlämnade 

periodiska rapporten och se om det är någon större skillnad mellan de olika staterna och om 

det kan ha en orsakande effekt beroende i vilken världsdel man befinner sig i och på så vis se 

om religion och kultur kan påverka barnets rättigheter. 

 

1.2 Rapportens upplägg 
Nu har studiens huvudfråga, syfte och frågor presenterats och det är dags att presentera 

rapportens upplägg.  

 

Nu närmast i kapitel 1 kommer ett avsnitt om internationell rätt där det redogörs för vad det 

innebär med internationella regler – internationell rätt. Vad ställs det egentligen för krav på en 

stat när det gäller internationell rätt? Därefter kommer en presentation av Barnkonventionen 

som ibland kan uppfattas som en normativ teori. Senare kommer lite information om 

Barnrättskommittén och dess arbete samt en redogörelse om de riktlinjer som gäller för de 

periodiska rapporter som stater skickar in till Barnrättskommittén – vilka skall studeras i 

denna studie.  

 

Kapitel 2 berör val av metod och design samt berättar hur arbetet med studien skall gå till 

väga. En redogörelse för val av stater, periodiska rapporter samt artiklar från 

Barnkonventionen presenteras.   
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I kapitel 3 presenteras resultatredovisningen. Resultatet av staternas implementering av de 

utvalda artiklarna presenteras artikel för artikel. Slutligen i kapitel 4 sammanfattas studien och 

ett omdöme gällande staternas arbete med implementeringen ges. Kapitel 4 består även av 

egna tankar och reflektioner om studiens resultat och studiens ämne i allmänhet. 

 

1.3 Internationell rätt 
Barnkonventionen gäller som internationell rätt för alla de stater som ratificerat 

konventionen men frågan jag ställer är om det verkligen är möjligt att ha gemensamma 

regler? Många stater bryter mot den internationella rätt som finns och ett problem är 

att det inte finns någon internationell polisstyrka som kan ingripa när brott som strider 

mot internationell rätt sker. Vad är det egentligen för regler som finns gällande 

internationell rätt?  

 

Det finns två typer av avtal inom internationell rätt – traktaträtt samt sedvanerätt. Det 

förstnämnda är avtal som stater frivilligt ingår i t.ex. konventioner – Barnkonventionen – 

vilka gäller från det datum konventionen ratificeras. När en stat ratificerar en konvention blir 

staten bunden att följa konventionen. Sedvanerätt är istället lagar som är bindande för alla 

stater oavsett om de skrivit på något avtal. Sedvanerätten består av alla skrivna och oskrivna 

regler och bildar en del av den allmänna internationella uppfattningen av rättvisa. Exempel på 

sedvanerätt är: rätten till liv, tortyrförbudet samt förbudet mot att attackera civila.
5
 

 

En stat bryter mot internationell rätt när en handling, som strider mot internationell 

skyldighet, begås trots att staten i fråga är bunden till en internationell regel. En stat som 

bryter mot internationell rätt måste genast sluta med den olagliga handlingen och ge garantier 

för att brottet inte ska upprepas i framtiden. Staten måste också gottgöra för eventuella skador 

handlingen orsakat.
6
 

 

En stat kan gottgöra på fyra olika sätt; genom restitution, kompensation, rehabilitering samt 

satisfaktion. Genom restitution ska staten försöka återställa till hur läget var innan situationen 

uppstod, innan brottet begicks. Det kan handla om att återge material eller olika ting som 

förstörts i samband med brottet men även att frige fångar som hållits olagligt tillfångna. 

                                                 
5
 Diakonia 2007. 

6
 Diakonia 2007. 
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Kompensation menas med att staten ska ge ekonomiskt ersättning för de skador brottet 

åstadkommit. Rehabilitering är för dem som fått psykologiska skador. Staten skall erbjuda 

rehabilitering till brottsoffren. Slutligen skall staten erkänna brottet och formellt be om ursäkt 

vilket är en symbolisk gest för att uttrycka ånger – satisfaktion.
7
 

 

Idag kan man dock ställa sig frågan om det överhuvudtaget finns någon internationell rätt. 

Folkrätten som är en del av den internationella rätten riktar sig till staters agerande mot 

varandra. Enligt Ove Bring, professor i folkrätt vid Stockholms Universitet, står folkrätten 

inför problem när det gäller efterlevnaden av den internationella rätten vilket man kan se när 

det internationella samlivets vardagspolitik lämnas och man istället fokuserar på storpolitiken 

eller försöker skydda minoriteter från diktatoriska regeringar mm.
8
 Ofta kommer termen 

”självförsvar” fram som argument när aktioner som strider mot internationell rätt äger rum.
9
 

 

Ett konkret problem för folkrätten/internationell rätt är de olika värden som finns. I 

exempelvis västvärlden värderas individens integritet högst medan statens integritet värderas 

högst i tredje världen.
10

 Detta kan vara ett problem även när det gäller implementering av 

Barnkonventionen. Vilken stat lägger ner arbete och ekonomiska medel på att förbättra barns 

rättigheter när de anser att staten befinner sig i politisk kris? En tes kan vara att så länge fred 

kvarstår respekteras internationell rätt men då krig i olika former uppstår brister lätt stater när 

det gäller de internationella regler som finns. 

 

1.4 Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter 
Barnkonventionen är inte någon konstaterad normativ teori men då konventionen 

består av artiklar vilka stater via ratificering åtar sig att följa kan man säga att den får 

en normativ roll. Konventionen redogör för hur vi bör agera när det gäller barnets 

rättigheter.
11

 

 

År 1979, vilket var det ”Internationella Året för Barn” (International Year of the Child), 

började förarbetet till Barnkonventionen då Polens regering lämnade in ett utkast på en 

konvention om barnets rättigheter. Utkastet startade en diskussion om att det fanns ett behov 

                                                 
7
 Diakonia 2007. 

8
 FOI 2003. 

9
 FOI 2002. 

10
 Ibid. 

11
 NE 2009. 
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av en omfattande beskrivning av barns rättigheter vilken skulle vara bindande som 

internationell rätt. Det var alla inkomna rapporter angående många av de orättvisor barn 

utsätts för såsom otillräcklig hälsovård, begränsade möjligheter för utbildning och den höga 

dödligheten ibland småbarn etcetera som låg till grund för igångsättningen av arbetet med en 

konvention. Detta bearbetades under 10 år och mynnade sedan ut i FN:s konvention om 

barnets rättigheter – Barnkonventionen.
12

 

 

Efter ett enhälligt beslut av FN:s generalförsamling om att anta Barnkonventionen var nästa 

steg att få alla stater att ratificera konventionen samt att inrätta en kontrollerande kommitté. 

Knappt ett år efter införandet av konventionen – närmare bestämt i september 1990 – hade 20 

länder ratificerat vilket medförde att konventionen trädde i kraft som internationell rätt.
13

 Idag 

har alla länder förutom USA ratificerat FN:s barnkonvention. Somalia var länge ett av de två 

länder (Somalia och USA) som inte ratificerat men på Barnkonventionens 20 årsdag, 20 

november 2009, meddelade Somalias regering att den kommer ratificera Barnkonventionen.
14

 

 

‖ — Somalia är ett av världens svåraste länder för ett barn att växa upp i. Landet är hårt 

konfliktdrabbat och barns mest grundläggande rättigheter förnekas helt. Vi hoppas därför att 

det här beslutet innebär en stor förändring för barnen i Somalia.‖
15

 

 

Barnkonventionen är till för alla barn i alla länder världen över men tar hänsyn till de olika 

kulturella, sociala och politiska verkligheter som finns hos stater. Konventionen består av 54 

artiklar som alla åberopar barns rättigheter samt av två fakultativa protokoll om barns 

inblandning i väpnade konflikter och angående handel med barn, barnprostitution och 

barnpornografi. Det finns fyra huvudprinciper – huvudnormer – i Barnkonventionen vilka kan 

ge en inblick i vad konventionen handlar om. Dessa är framförda i artikel 2, 3, 6 och 12.
16

  

 

De fyra huvudprinciperna: 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

                                                 
12

 Committee on the Rights of the Child 1991 (s.1). 
13

 Ibid. 
14

 UNICEF Sverige.  
15

 Rozanne Chorlton. 
16

 Committee on the Rights of the Child 1991 (s.2). 
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 Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)
17

 

 

1.5 Barnrättskommittén  
1991 samlades representanter från olika stater för att tillsätta den kommitté som skulle 

komma att kontrollera Barnkonventionens efterrättelse – Barnrättskommittén 

(Committee on the Rights of the Child).  

 

Barnrättskommittén har tre sammanträden per år med fyra veckors varaktighet. Kommittén 

tjänstgör vid FN:s center för Mänskliga Rättigheter i Genève.
18

 Samtliga länder som 

ratificerat Barnkonventionen måste regelbundet lämna in rapporter till Barnrättskommittén 

där de ska redovisa hur de jobbar för att implementera Barnkonventionen samt se till att den 

efterlevs. Där ska även finnas med vad staten prioriterar samt vilka framtida mål gällande 

barnets rättigheter staten fokuserar på. Den första rapporten ska lämnas in inom två år efter 

ratificeringen, därefter vart femte år. Barnrättskommittén har inrättat riktlinjer för hur 

rapporten ska struktureras vilket underlättar arbetet för staterna.
19

 

 

Efter att en stat lämnat in en rapport granskas den först av en grupp inom kommittén och 

därefter sammanfattas ett resultat av rapporten, en så kallad ”list of issues” vilken ger en 

föraning om vilka ämnen som kommer tas upp under en diskussion med en representant från 

den rapporterande staten. Denna skickas till vederbörande regering och de får därefter 

möjlighet att göra en skriftlig komplettering innan diskussionen äger rum. Då ämnen vilka 

inte finns med på den så kallade ”list of issues” kan förekomma på diskussionen gäller det att 

representanten är väl förberedd samt att det är en person med högt ämbete som representerar 

staten istället för personer som saknar befogenhet till att ta beslut.
20

 

 

Efter diskussionen framställer Barnrättskommittén en slutgiltig rapport – ”Concluding 

observations” vilken ger en redogörelse för kommitténs huvudsakliga omdöme av statens 

rapport. De framställer sedan ett dokument som innehåller rekommendationer på vad staten 

ifråga bör implementera.
21

 

 

                                                 
17

 BARNKONVENTIONEN (s.4). 
18

 Committee on the Rights of the Child 1991 (s.4). 
19

 Ibid. 
20

 Ibid (s.5). 
21

 Ibid. 
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1.6 Periodiska rapportens riktlinjer 
De rapporter vilka staterna periodvis skall skicka in till Barnrättskommittén skall 

struktureras på ett visst sätt. Barnrättskommittén har framställt så kallade riktlinjer för 

hur rapporten ska byggas upp dels för att underlätta arbetet för de rapporterande 

staterna samt för att underlätta kommitténs arbete med att läsa igenom och granska 

rapporterna.  

 

Riktlinjerna består av två sektioner samt ett annex. Första sektionen förklarar själva 

organisationen av rapporten. Paragraf 5 säger att tidigare rapporterad information inte behöver 

återrapporteras men att ny information måste kunna referera till tidigare rapporteringar samt 

att ifall ändringar skett under den period vilken rapporteras måste detta framkomma. Paragraf 

6 ger sedan information om hur varje avsnitt skall struktureras. Först skall det ske en 

uppföljning av de synpunkter vilka kommittén hade i föregående rapport. Därefter skall det 

delges information om hur konventionen implementerats samt vad det finns för kontrollerande 

mekanismer i landet vilka ser till att konventionen efterlevs. Därefter uppges det hur mycket 

av den nationella budgeten som går till barn både på statlig och på lokal nivå. En rapportering 

om vilka strategier och program det finns gällande minskning av fattigdom skall också 

förekomma och vid behov skall stater ha med väsentlig statistik. Sist skall det nämnas om det 

finns några svårigheter eller faktorer vilka påverkar uppfyllandet av de skyldigheter staten har 

samt vilka framtida mål som finns. Paragraf 7 ger riktlinjer om vilka kopior på juridiska 

dokument som tillsammans med statistisk data skall bifogas med rapporten. Slutligen ger 

paragraf 8 riktlinjer angående formalia.
22

  

 

Sektion II består av nio stycken där det i varje stycke förklaras tydligt vad som skall finnas 

med i rapporten. Stycke nummer ett skall behandla Allmänna åtgärder av implementeringen 

av artiklarna 4, 42 och 44 § 6.
23

 Stycke nummer två behandlar Definitionen av barn – artikel 

1. Stycke nummer tre behandlar de fyra Huvudprinciperna (se ovan) i Barnkonventionen – 

artiklar 2, 3, 6 och 12. Det fjärde stycket hanterar Medborgarrättigheter och friheter – 

artiklarna 7, 8, 13-17 och 37 (a).
24

 Stycke nummer fem behandlar Familjeförhållanden och 

alternativ omvårdnad – artiklarna 5, 9-11, 18 § 1 och 2, 19-21, 25, 27 § 4 och 39. Stycke 

nummer 6 behandlar Grundläggande hälsa och välfärd – artiklarna 6, 18 § 3, 23, 24, 26 och 

                                                 
22

 Committee on the Rights of the Child 2005 (s.2-3). 
23

 Ibid (s.3-4). 
24

 Ibid (s.4-5). 
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27 § 1-3. Stycke nummer sju behandlar Utbildning, fritid och kulturella aktiviteter – artiklarna 

28, 29 och 31.
25

 Det åttonde stycket behandlar Speciella beskyddsåtgärder – artiklarna 22, 30, 

32-36, 37 (b)-(d), 39 och 40. I det sista stycket, nummer nio, skall de stater som ratificerat det 

fakultativa protokollet angående barns inblandning i beväpnade konflikter (CRC/OP/AC) 

samt protokollet om barnets rättigheter gällande handel med barn, barnprostitution och 

barnpornografi (CRC/OP/SA) tillhandahålla detaljerad information om de åtgärder som gjorts 

efter kommitténs senaste rekommendationer gällande protokollen.
26

 I det slutgiltiga annexet 

finns ett enklare exempel på hur rapporten skall se ut.
27

 

 

De periodiska rapporterna skall alltså bestå av:  

 Introduktion  

   I  Allmänna åtgärder av implementeringen (art. 4, 42 och 44§6) 

   II Definition av barn (art. 1) 

   III De fyra huvudprinciperna (art. 2, 3, 6 och 12) 

   IV Medborgarrättigheter och friheter (art. 7, 8, 13-17 och 37 (a)) 

   V Familjeförhållande och alternativ omvårdnad (art. 5, 9-11, 18§1-2, 19-21, 25, 

  27§4 och 39) 

  VI Grundläggande hälso- och sjukvård (art. 6, 18§3, 23, 24, 26 och 27§1-3) 

  VII Utbildning, fritid och kulturella aktiviteter (art. 28, 29 och 31) 

  VIII Speciella beskyddsåtgärder (art. 22, 30, 32-36, 37 (b)-(d), 38, 39 och 40) 

   IX Rapportering avseende protokollen CRC/OP/AC och CRC/OP/SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Ibid (s.6-7). 
26

 Ibid (s.8-9). 
27

 Ibid (s.10-18). 
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Metodiska överväganden 
 

2.1 Hur gå till väga? 
Den design som är mest lämplig i denna studie är jämförande design då en granskning och 

jämförelse av olika staters implementering av Barnkonventionen skall ske.
28

 Det är samtidigt 

en utvärderande studie då syftet är att utvärdera staters agerande gentemot internationell rätt 

– Barnkonventionen – samt att utvärdera konventionens effekt i olika stater.
29

 Alltså en 

utvärderande studie med syftet att jämföra länders implementering av Barnkonventionen. Det 

kommer mestadels fokuseras på olika länders arbete med att realisera utvalda artiklar ur 

Barnkonventionen i staterna samt se om det finns stora skillnader staterna emellan. 

Uppsatsens problem är ett beskrivande problem då en redogörelse för hur väl 

Barnkonventionen efterlevs i ett antal länder på jorden skall studeras.  

 

2.2 Avgränsning  
Studien måste avgränsas genom att välja ut vilka stater som skall jämföras samt vilka 

artiklar som skall verka för fasta normer. 

 

Från början var det tänkt att fokusera på en stat från varje kontinent samt att komplettera med 

en stat i Sydeuropa samt en i södra Afrika då skillnaderna mellan norr och syd kan vara 

ofantligt stora. Detta skulle dock resultera i en allt för stor studie och därför fick några stater 

väljas bort vilket var oerhört svårt då alla stater på något sätt kan komplettera varandra samt 

att alla enligt mig kan bidra med något intressant till studien. Tanken var fortfarande att 

studera stater från olika kontinenter för att se om placering på världskartan kan ha betydelse 

för arbetet med implementeringen av Barnkonventionen. Slutligen kom jag fram till att 

studera dessa fyra stater: 

 

Ett land i Europa som jag ansåg var intressant att studera var Sverige då det är ett land som 

enligt mig vill framstå som ett föredöme inom många olika områden däribland arbetet med 

Barnkonventionen. Är det verkligen så att Sverige är ett föredöme när det gäller arbetet med 

barnets rättigheter eller är det endast ett falskt yttre? Vill Sverige endast ställa sig i god dager? 

Hur ser verkligheten ut? 

                                                 
28

 Esaiasson m.fl 2007 (s.121). 
29

 Halvorsen 1992 (s.70). 
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Australiens premiärminister Kevin Rudd bad år 2008 Aboriginerna om ursäkt för över 200 

års lidande. Då Australien har en historia bakom sig med en fruktansvärd assimileringspolitik 

gällande urbefolkningen vilken inte upphörde förrän på 1970-talet kan det vara mycket 

intressant att se hur väl Barnkonventionen följs i Australien idag. Således blir Australien den 

stat från Oceanien som studeras. Frågan är om alla barn i Australien, även Aboriginerna, har 

lika rättigheter.
30

 

När det gällde att välja en stat från Asien valdes Japan då Japan fortfarande trots ratificering 

av Barnkonventionen har fått internationell kritik för bland annat problem med 

människohandel. Där förekommer även stora problem i samhället med våld samt sexuella 

trakasserier mot barn och kvinnor.
31

  

 

Sverige, Australien och Japan är tre stater vilka kan ses som relativt lika. De är alla så 

kallade i-länder, ”rika” industriländer, som har förhållandevis god ekonomi och som hjälper 

andra stater genom exempelvis deras biståndspolitik. När en stat från Nord-Syd-Amerika 

skulle väljas ut valdes Brasilien – ett land som skiljer sig från övriga utvalda länder. Brasilien 

anses vara ett av världens mest ojämna länder där nordöstra delen är värst drabbad. Barn och 

unga är drabbade och det är deras rättigheter som får minst utrymme. Värst är situationen för 

svarta barn.
32

 Kan man i Brasiliens periodiska rapport till Barnrättskommittén se ojämna 

villkor för barn beroende på var de bor eller är barnets rättigheter lika bristfälliga oberoende 

var barnet bor? Samtidigt som Brasilien är väldigt fattigt i vissa regioner har de en relativt stor 

export vilken inte skiljer sig långt från Australiens samt är större än Sveriges.
33

 Att välja 

Brasilien som fjärde och sista studerade stat kan anses konstigt då övriga tre är mer lika och 

att Brasilien skiljer sig från dem. Dock anser jag att det kan vara intressant att se hur ett land 

som Brasilien som är så ojämnt arbetar med Barnkonventionen och hur mycket deras arbete 

skiljer sig från mer stabila stater som Sverige, Japan och Australien.  

 

För att kunna bedöma och utvärdera efterlevnaden av Barnkonventionen kommer jag studera 

staters periodiska rapporter till Barnrättskommittén och utgå från fasta normer – artiklar. Ett 

fåtal artiklar ur Barnkonventionen har valts ut för att strukturera upp studien. Att välja ut de 

artiklar vilka skulle strukturera upp studien var inte okomplicerat då alla artiklar är viktiga 

och spelar en stor roll för barn. Åsikterna om vad som är viktigast för barnets fortlevnad 

                                                 
30

 Svenska Dagbladet 2008. 
31

 Regeringskansliet 2007. 
32

 Plan Sverige 2009. 
33

 CIA 2010. 
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varierar men för att begränsa studien fick dock ett fåtal artiklar väljas ut baserat på egen åsikt 

om vad som är viktigast för barn. De artiklar som i studien skall verka som normer blev 

således: 

 

 Artikel 3 – Barnets bästa 

Barnets bästa är en artikel med ett brett namn. Barnets bästa är egentligen allt som 

Barnkonventionen eftersträvar men vad är egentligen barnets bästa i exempelvis 

Brasilien? Är det detsamma som barnets bästa i Australien? Troligtvis inte och 

därför är det en viktig och intressant artikel att studera. 

 

 Artikel 6 – Rätt till liv och överlevnad 

Rätten till liv och överlevnad känns som en självklar artikel att studera då chanserna 

till ett bra liv med olika rättigheter försvinner med döden. 

 

 Artikel 24 – Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är också en viktig del för barnen då de utan tillräcklig vård inte 

överlever vissa sjukdomar. 

 

 Artikel 28 – Rätt till utbildning  

När det gäller artikeln rätt till utbildning anser jag den vara relevant att studera 

då utbildning är enligt mig en möjlighet till ett framgångsrikt liv vilken alla barn 

ska ha. Oavsett livssituation som ung bör alla barn ha samma och lika möjlighet 

att förändra sin situation till det bättre via utbildning. Utbildning är för många en 

nyckel till en bättre framtid.  

 

En artikel som jag tänkt ha med var Genomförande av rättigheterna vilken kan tänkas vara 

självklar då själva idén med studien är att undersöka hur väl Barnkonventionen är 

implementerad i olika stater. Dock anser jag, på grund av studiens begränsning, att jag genom 

studie av de utvalda artiklarna får fram mer av hur det verkligen ser ut i staterna gällande 

Barnkonventionen och barnets rättigheter.  
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2.3 Material  
Det material som är relevant i denna studie och som kommer studeras är som tidigare 

nämnt de periodiska rapporter vilka staterna skickar in till Barnrättskommittén.  

 

Senast inlämnad periodisk rapport från respektive stat kommer studeras vilket gör att det kan 

skilja lite gällande tidsperiod då alla stater inte ratificerat konventionen samtidigt. Materialet 

samlas in genom en kvalitativ textanalys av innehållet i rapporterna. Det väsentliga innehållet 

tas fram genom noggrann läsning av de periodiska artiklarna.
34

 Det är inte kvantitativ 

innehållsanalys som ska göras då det inte fokuseras på att räkna förekomsten av något i 

texten.
35

 Den del av rapporterna som är aktuell i studien kommer noggrant att läsas igenom 

och granskas. Då alla stater är granskade kommer ett slutgiltigt betyg ges till respektive stat 

gällande hur väl Barnkonventionen är implementerad och hur väl man jobbar för barnets 

rättigheter. Betygen kommer att bestå av tre värden – ett, två, och tre – där ett är bra, två 

medel, och slutligen tre dåligt . För att betyg ett – bra skall uppnås skall staten aktivt arbeta 

med att förbättra barnens rättigheter i landet. De skall ha kommit långt i sitt arbete och alla 

barn skall ha rätt till liv och överlevnad, utbildning och hälso- och sjukvård. Staten skall även 

verka för barnets bästa i allt som rör barn. För att nå betyget två – medel skall staten vara på 

god väg till att uppnå barnets fulla rättigheter. Det kan finnas en del brister i statens arbete 

men så länge de aktivt arbetar med deras brister och tänker på barnets bästa kan ett 

medelbetyg uppnås. Om staten inte tar Barnkonventionen på allvar eller försöker komma med 

dåliga ursäkter på varför vissa rättigheter inte följs får staten ifråga betyget tre – dåligt. 

Hänsyn kommer att tas till statens utvecklingsnivå. Tanken med betygsättning är att en bättre 

översikt av slutresultatet kan ges – över hur väl de utvalda staterna har arbetat med 

Barnkonventionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Esaiasson m.fl 2007 (s.237). 
35

 Ibid (s.223). 
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Resultatredovisning 
 

3.1 Sverige 
Sverige var ett av de första länderna som ratificerade Barnkonventionen – år 1990. År 

2007 lämnade de in sin fjärde periodiska rapport till Barnrättskommittén vilken avser 

Barnkonventionens genomförande i Sverige för perioden 2002-2007.  

 

3.1.1 Barnets bästa 

I Sveriges tredje inlämnade rapport kritiserade Barnrättskommittén Sverige när det gäller 

Barnets bästa i asylärenden. Som rekommendation ansåg kommittén att Migrationsverkets 

riktlinjer för hur asylfall bör hanteras skall göras om. I Sveriges fjärde inlämnade rapport står 

det att alla asylsökanden ska mötas av ett humant och rättssäkert asylsystem och att de ska få sin 

ansökan prövad i en process där deras röst hörs och där hänsyn tas till deras behov.36 De barn 

vilka är i behov av skydd får stanna i Sverige men att de vilka inte löper någon risk i sitt 

hemland skall få hjälp att återvända dit. I Utlänningslagens första kapitel § 10 står det att 

enligt Barnets bästa måste barnets hälsa och utveckling tas i beaktande och att varje barn bör 

dömas individuellt. Det kan dock inte beviljas uppehållstillstånd enbart för att Sverige kan 

erbjuda barnet bättre vård, utbildnings- eller rehabiliteringsmöjligheter, än hemlandet, då det 

strider mot fastställda mål som finns hos Migrationsverket.
37

 Migrationsverket skall även 

prioritera barnärenden gällande ensamma barn där beslut skall vara fastslagit inom tre 

månader jämförande med övriga ärenden där målet om ett fast beslut är inom sex månader.
38

 

År 2003 startades ett samarbete mellan Barnombudsmannen och Migrationsverket med målet 

att öka kvaliteten på handläggarens samtal med barn. Det skapades en intervjuguide som 

barnhandläggare idag använder i deras arbete.
39

 

 

Sverige rapporterar att det år 2006 kom en ny Utlänningslag där barnperspektivet har fått mer 

plats. Det som är nytt är paragrafen – ‖Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter‖ – vilken innebär att om det inte kan beviljas uppehållstillstånd på andra 

grunder kan man bevilja uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande 

omständigheter. Det skall tas hänsyn till barnets hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 

                                                 
36

 CRC Sverige 2007 (§70). 
37

 Ibid (§70-71). 
38

 Ibid (§74). 
39

 Ibid (§75-76). 
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situation i hemlandet.
40

 Det infördes även år 2003 en bestämmelse i lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga som säger att det som anses vara bäst för den unge/barnet 

skall vara avgörande vid beslut som berör den unge/barnet.
41

 

 

Slutligen rapporteras det att man för att förbättra Barnets bästa för apatiska barn har tillsatt en 

nationell samordnare på begäran av regeringen. Till uppgift fick samordnaren att kartlägga 

och analysera förekomsten av barn med uppgivenhetssymptom – apatiska barn – då många fall 

rapporterats år 2001-2005. Antalet fall har minskat sedan år 2005 och att samverkan mellan 

olika aktörer haft stor betydelse kan uppfattas.
42

 

 

3.1.2 Rätt till liv och överlevnad 

Rapporten visar att för att utveckla och samordna barnsäkerhetsarbetet i Sverige har 

räddningsverket bildat ett barnsäkerhetsråd i vilket en arbetsgrupp verkar för att ta fram en 

nationell plan för barnsäkerhetsarbete.
43

 

 

För att komma åt problem med våld mot barn i Sverige redovisar varje år Socialstyrelsen 

statistik över fall med avsiktligt våld mot barn; antalet barn som avlidit till följd av våld, 

skrivits ut från sjukhus efter vård till följd av övergrepp och barn som sökt vård till följd av 

våldsskada. Den första rapporten kom in år 2005. Socialstyrelsen har också haft till uppgift att 

sammanställa planer för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Författningar och 

regelverk ses nu över för att reglera de brister som finns. Rapporten skall därefter beredas av 

Regeringskansliet.
44

 

 

Då barn och unga med funktionshinder fortfarande trots stora förbättringar utgör en osynlig 

grupp i samhället i Sverige fokuserade Barnombudsmannen på detta i sin årliga rapport år 

2002. De flesta länsstyrelser i Sverige har genomfört vissa åtgärder för att framställa särskilda 

individuella planer för just barn med funktionshinder.
45

  

 

 

 

                                                 
40

 Ibid (§72). 
41

 Ibid (§77). 
42
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43
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45

 Ibid (§81-82). 
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3.1.3 Hälso- och sjukvård 

Barnrättskommittén uttryckte oro efter föregående periodiska rapport från Sverige för 

ojämnlika villkor gällande hälsa och sjukvård i olika regioner i Sverige. De uttryckte även oro 

för ökande fall av skolbarn som känner stress samt stigande fall självmord, bulimi, anorexi, 

övervikt, fetma och barns psykiska ohälsa. Kommittén rekommenderade åtgärder såsom tidigt 

ingripande i alla typer av fall för att verka förebyggande.
46

 

 

I Sverige växer de flesta barn upp under goda villkor men det finns vissa individer exempelvis 

barn till föräldrar med missbruksproblem som behöver särskilt uppmärksammande då det 

visas att de i allmänhet har sämre hälsoutveckling än genomsnittet. I Sverige är hälso- och 

sjukvårdsverksamheten reglerad i lag och lagen säger att alla medborgare skall erbjudas 

likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård oavsett vilken region du är bosatt i. Då landsting och 

kommuner i Sverige har ett visst självstyre vilket leder till olika system inom hälso- och 

sjukvården när det gäller att bemöta barns och vuxnas behov kan dock en något orättvis 

tillgänglighet till hälso- och sjukvård förekomma.
47

 

 

Övervikt och fetma har precis som i resten av världen ökat i Sverige under de senaste åren. 

Det är oftast personer som är lågutbildade, tillhör vissa invandrargrupper, är ensamstående 

eller sjukskrivna samt barn till dessa grupper som är fetast. En insats från regeringen är att 

man sedan 2002 arbetat för att förbättra skolmaten för att försöka förbättra barns hälsa och 

minska risken för fetma. 2003 inrättades ett program – Nationellt centrum för främjande av 

god hälsa. Programmets största uppgift är att stödja skolor i dess arbete med att stimulera 

fysisk aktivitet och god kosthållning. Statens livsmedelsverk presenterade år 2007 nya råd för 

att förbättra skolmaten. Regeringen anser även att rörelse skall vara en del av skolans vardag 

och att alla barn skall ha minst 30 minuters fysisk aktivitet varje dag utöver idrottslektionerna. 

Därför infördes det år 2003 i den nationella läroplanen för grund- och gymnasieskola att 

skolan skall eftersträva att erbjuda eleverna minst 30 minuters fysisk aktivitet varje dag. 

Denna förändring har betytt en positiv utveckling i hela landet och många skolor jobbar aktivt 

med att införa detta.
48
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48

 Ibid (§149-152). 



 21 

Svenska regeringen tänker stärka den idag bristfälliga barn och ungdomspsykiatrin genom att 

införa en förstärkt vårdgaranti. Vårdgarantin skall genomföras stegvis under en treårsperiod 

med början år 2007. Ett förslag för att förhindra självmord har kommit från Statens 

Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen då fall med unga personer i åldern 15-24 som vårdats för 

självmordsförsök har ökat. Folkhälsoinstitutet har också arbetat fram ny kunskap om hur man 

kan förstärka förebyggande åtgärder för alkohol och narkotika i grund- och gymnasieskolan.
49

 

 

3.1.4 Rätt till utbildning 

Barnrättskommittén uttryckte en viss oro att gömda barn inte har tillgång till utbildning på 

lika villkor som andra barn i Sverige. Kommittén uttryckte även oro över att studieresultaten 

skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Alla barn skall enligt artikel 28 garanteras rätten till 

utbildning även barn utan uppehållstillstånd och så kallade gömda barn. Sverige svarar i sin 

fjärde periodiska rapport att asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning på samma 

villkor som barn bosatta i Sverige men gömda barn. Det är upp till varje kommun att ta emot 

dessa barn i skolan och de kommuner som gör det uppmuntras och får extra medel för detta. 

Under år 2006 och 2007 fick en särskild utredare i uppdrag att se över rätten till utbildning i 

landet och dess förutsättningar till att erbjuda utbildning även för gömda barn. Utredaren fick 

ta del av de konsekvenser vilka kan uppstå vid erbjuden rätt till utbildning och hur de skall 

kunna lösas. Utredaren fick även se hur en ordning vilken säger rätt till utbildning till alla 

skulle kunna vara förenlig med nuvarande regler gällande offentlighet, sekretess, 

underrättelseuppgifter och anmälningsskyldighet gentemot polis och socialtjänst. Utredaren 

föreslog en reglerad rätt till utbildning för gömda barn. Förslaget skall beredas inom 

regeringskansliet.
50

 

 

Socialstyrelsen, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Statens skolverk 

fick i uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelningen och att effektivisera samverkan mellan olika 

huvudmän när det gäller stöd för barn och ungdomar med omfattande funktionshinder. Det 

har också gjorts en kartläggning av Socialstyrelsen av samverkansavtal gällande barn och 

ungdomar med funktionshinder. Endast cirka 40 kommuner – de flesta i regionen kring 

Stockholm – uppger att de har sådana avtal. Dock är intresset för sådana avtal stort.
51
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Skillnaden mellan skolor i Sverige ökar och därför har Skolverket fått i uppdrag att söka 

information om varför dessa skillnader uppstår samt vilka lämpliga åtgärder det finns för att 

minska dessa skillnader. Boendesegregation är en stor anledning till detta samt andelen barn 

med utländsk bakgrund. Det är bevisat att barn som bor i områden med stor andel barn med 

utländsk bakgrund har sämre skolresultat än andra och får ofta betyg vilka gör dem obehöriga 

till gymnasieutbildning. Myndigheten för skolutveckling fick i uppdrag att inleda samarbete 

med kommuner för att förbättra kvaliteten i utbildningen.
52

  

 

För att ta tillvara på svenska ungdomars olika fallenhet och för att skapa goda förutsättningar 

har det gjorts en utredning för att arbeta fram förslag till gymnasieskolans framtida struktur. 

Förslaget skall innehålla tre huvudinriktningar; studieförberedande program, 

yrkesförberedande program samt lärlingsutbildning. Detta kan öka elevers motivation då de 

har möjlighet till att välja specialisering. Förslaget skall redovisas senast mars 2008. 

Regeringen har också beslutat om ett förslag, som skall presenteras för Europeiska 

kommissionen, angående ett nationellt strukturfondsprogram. Enligt förslaget skall unga 

prioriteras på arbetsmarknaden och man vill satsa på ungdomar vilka står långt ifrån 

arbetsmarknaden såsom de vilka inte avslutat sina studier eller inte har fullständiga betyg.
53

  

 

3.1.5 Internationell rätt 

Om man utgår ifrån min tes om att internationell rätt respekteras mest i de stater som befinner 

sig i fredstillstånd kan den stämma när vi tittar på Sverige. Sverige befinner sig i fred och 

utifrån den periodiska rapporten som studerats kan man se att de utvalda artiklarna från 

Barnkonventionen implementerats bra och att det endast är små men dock så viktiga 

frågetecken som kvarstår. Sverige har ratificerat Barnkonventionen och följer den väl.  

3.2 Japan 
Japan lämnade in sin senaste periodiska rapport år 2006 vilken var den tredje 

inlämnade rapporten till Barnrättskommittén. Japan ratificerade Barnkonventionen 

tidigt men det var inte förrän år 2004 samt 2005 som de två fakultativa protokollen 

ratificerades.  
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3.2.1 Barnets bästa 

I den tredje periodiska rapporten från Japan förklaras det att myndigheterna i Japan alltid tar 

Barnets bästa i beaktande när det gäller beslut tagna under lagen av barnrådgivningscentret – 

”child guidance center”. Vid de tillfällen då barnets eller barnets målsmans åsikter och 

barnrådgivningscentrets policy inte överrensstämmer och vid de tillfällen centret anser det 

vara nödvändigt tar man till extra hjälp av en grupp bestående av experter inom bland annat 

medicin och juridik för att få vägledning och för att på så vis få fram det bästa beslutet i 

frågan. När det gäller placering av barn eller unga på någon form av institution skall centret 

innan beslut tas höra barnet och ta hänsyn till dess åsikter.
54

  

 

Rapporten berättar att det i juni år 2004 tillkom en bestämmelse om bestraffning av brott 

gällande barnprostitution och barnpornografi. Man vill med denna bestämmelse skydda barn 

från aktiviteter som relaterar till barnprostitution och barnpornografi samt tillgodose de barn 

vilka har lidit både fysiskt och psykiskt på grund av sexuell misshandel med tillräcklig 

rehabilitering.
55

 

 

I maj 2007 kom det ett förslag på en förbättring i ungdomslagen i Japan vilken trädde i kraft i 

november samma år. Enligt den tidigare lagen kunde inte familjedomstolar skicka barn i en 

ålder under 14 till en så kallad träningsskola för ungdomar – juvenile training school – då det 

i den tidigare lagen stod att barnet skulle vara minst 14 år gammalt för att kunna bli skickad 

dit. Tidigare kunde familjedomstolen endast tillförordna skyddstillsyn eller skicka dem till en 

slags hälsovårdinstitution. Det var två valmöjligheter vilka i många fall inte hjälpte barnen att 

komma tillrätta med sina problem. Nu kan då familjedomstolar skicka barn under 14 år men 

minst 12 år till träningsskola för ungdomar där barnen kan erbjudas tillräcklig hjälp och 

vård.
56

  

 

Enligt rapporten måste den person vilken söker asyl i Japan, enligt lag, fylla i en speciellt 

utformad blankett. Blanketten kan fyllas i både skriftligt och muntligt och numera har man för 

att underlätta för barn under 16 år även tillåtit att någon annan fyller i blanketten åt personen i 

fråga om han/hon inte själv kan närvara.
57
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Japan rapporterar om sitt arbete efter toppmötet för världens barn – World Summit for 

Children – som anordnades år 1990. Japan säger sig vara medveten om de stora behov som 

finns hos barn världen över gällande fattigdom och katastrofer och anser att detta är viktiga 

frågor. Därför ställer sig Japan positiva till UNICEF:s (UNICEF är ett fristående FN organ 

som arbetar med att förverkliga barns rättigheter
58

) arbete med jordbävningen i Indiska 

Oceanen och tsunamikatastrofen som ägde rum i december 2004. Japan bidrog med $70 

miljoner till UNICEF:s hjälparbete och det har även startat en stödgrupp för de barn vilka 

drabbades i tsunamikatastrofen.
59

  

 

3.2.2 Rätt till liv och överlevnad 

I Japan är det förbjudet för barn att begå självmord oavsett bakomliggande orsak.
60

 Då 

självmord är ett problem i Japan har man för att komma tillrätta med problemet i juli år 2005 

infört en resolutionen gällande brådskande och effektiva åtgärder för självmord. Den startades 

för att garantera ett system där behöriga ministrar och myndigheter jobbar tillsammans för att 

lösa problemet med självmord. En intern samverkansgrupp sattes samman av 

regeringskansliet år 2005 för att jobba med förebyggandet av självmord vilket resulterade i en 

åtgärdsplan för självmord som används av den japanska regeringen.
61

 

 

För att skydda barn från att falla offer för brott har man startat olika grupper och 

organisationer för att förstärka beskyddet av barn. Det sattes samman en samverkansgrupp i 

december 2005 bestående av relevanta ministrar och myndigheter för att skydda barn mot 

brott genom att ta till åtgärder i skolan som bland annat att beskydda barnen vid pendling till 

och från skolan. Man har också utsett pensionerade poliser som så kallade skolsupportrar 

vilka har till uppgift att stärka säkerheten i skolan för barnen. 
62

 

 

År 2003 startade man runt om i Japan olika projekt för åtgärder vid krissituationer för att 

beskydda barn. Det skapades en textbok för barn gällande brottsförebyggande arbete för att 

barn lättare skall kunna förebygga brott på egen hand. Textboken är även till för föräldrar och 

skolpersonal som utbildningsmaterial och den har nu distribuerats till skolor och polisstationer 

över hela landet. För att förstärka säkerheten ytterligare för barn har det skapats ett nytt 
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system som ger ut information om när personer som suttit i fängelse för brott mot barn 

frisläpps.
63

 

 

3.2.3 Hälso- och sjukvård 

Under avsnittet om hälso- och sjukvård uppger Japan att barns mentala ohälsa är ett problem 

och för att ta sig an problemet har läroplanen utvidgats genom att man har lagt till 

stresshantering som en ny del av hälso- och idrottsutbildningen. Det har även införts en lag år 

2005 om matutbildning för att utveckla bättre fysisk och mental hälsa i skolorna då man 

konstaterat att barn med bättre kostvanor mår bättre både fysiskt och psykiskt.
64

 

 

Det rapporteras att fetman bland barn har ökat i Japan som i så många andra länder. Mycket 

beror på den sociala miljön och på dåliga matvanor. Dåligt näringsintag och att hoppa över 

frukosten vilket har blivit ett allt vanligare fenomen är en bidragande orsak. Här fyller 

matutbildningsprogrammet ytterligare en viktig funktion då barnen får en bättre och 

hälsosammare kost.
65

 

 

Barnen i Japan blir utbildade i sexualkunskap och får även utbildning om HIV/AIDS i 

skolorna. Nu har det också införts utbildningar för skolpersonalen för att få bättre 

förutsättningar och möjligheter till att utbilda eleverna i ämnet. Det finns vissa riktlinjer för 

åtgärder såsom att testa sig och sprida kunskap om sjukdomarna och förhindrandet av dem.
66

 

Enligt AIDS övervakningskommittén i Japan har den årliga siffran av personer smittade av 

AIDS överstigit 1000 personer år 2004 vilket är det första året då antalet stigit över 1000 och 

det totala antalet smittade fall i april år 2005 översteg 10 000. Enligt fakta är den största 

smittoorsaken sexuell kontakt och de flesta som blir smittade är unga människor i 20- 30 

årsåldern. Den 1 december är internationella AIDS-dagen och varje år organiserar Japan 

gatukampanjer och olika events samt ger ut information genom media för att höja 

medvetandet om HIV och AIDS bland unga människor samt för att öka folkets förståelse för 

hur man kan förhindra spridning AIDS. På grund av dessa events och den utbildning och 

information som ges ut i skolan om AIDS har man lyckats eliminera fördomar och 

diskrimination mot smittade personer.
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3.2.4 Rätt till utbildning  

I Japan är offentlig grundskola fri och för att möjliggöra chanserna för kvalificerade studenter 

med ekonomiska problem att kunna utbilda sig på högre nivå ger 

studentserviceorganisationen ut lån för skolutgifter. Lokala regeringar och statliga företag 

erbjuder även stipendier och för att underlätta ytterligare erbjuder vissa universitet studenter 

dispens från skolavgift eller minskar avgiften beroende på studentens ekonomiska situation.
68

 

 

Tillgängligheten för att ansöka till japanska universitet oavsett nationalitet, ras och kön bestod 

tidigare att man tog studenten vid en japansk High School eller klarade en specifik 

examination. År 1999 förbättrades kriteriet för att öppna upp möjligheter för icke japanska 

studenter som gått på skolor för utlänningar i Japan. Genom individuella bedömningar och 

utvärderingar av den ansökandes bedrifter i skolan kan man nu få tillträde till universitet. 

Samma år blev det också lättare att få tillträde till forskarutbildning för de studenter som har 

forskarambitioner genom att fokusera på deras individuella förmågor. År 2003 förbättrades 

det japanska utbildningssystemet som gjorde det lättare att kvalificera sig till universiteten 

även för dem som tagit studenten vid en utländsk High School. Kravet är dock att det skall 

vara en likvärdig eller högre skola.
69

 

 

I Japan skall det finnas ett lämpligt antal offentliga så kallade High Schools som erbjuder 

kvällsskola. De lokala regeringarna är ansvariga för att etablera tillräckligt många skolor och 

att göra en sund bedömning gällande studenters möjlighet att gå i skola. För att rekonstruera 

kvällsskolorna på Tokyo Metropolitan Upper Secondary School på grund av deras minskande 

antal studenter har styrelsen i Tokyo Metropolitan jobbat för att integrera i de nuvarande 

kvällsskolorna genom att etablera en oberoende dag och kvällsskola där klassystemet skall 

vara indelat i morgon-, eftermiddags- och kvällsklasser för att fylla upp studenternas behov. 

Denna förbättringsplan verkar för att göra skolan möjlig för fler studenter när kvällsskolan 

försvinner. Barnrättskommittén kritiserade nedläggningen av kvällsskolan i Japans förra 

periodiska rapport (rapport nummer två) och rekommenderade Japans regering att tänka om 

gällande stängning av kvällsskolan och kanske istället expandera alternativa former för 

utbildning. Japans regering svarar i denna rapport att de hörde efter hos Tokyo Metropolitan 

om orsakerna och anser att nuvarande åtgärder med det nya systemet är tillräckliga.
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2001 finns det numera också klasser via Internet – distanskurser. Detta möjliggör det för 

studenter att via distansstudier ta klasser och få tillräckliga poäng för examination.
71

 

 

Inom den obligatoriska skolan är antalet studenter som inte kan närvara i skolan på grund av 

psykologiska, känslomässiga eller andra sociala faktorer väldigt högt och man anser att detta 

är ett problem som måste lösas. Därför har ministern för utbildning, kultur, sport, vetenskap 

och teknologi vidtagit en del åtgärder som till exempel skapat trygga och trivsamma skolor 

som leder till att studenter vill vara där och att förbättra utbildningsrådgivningssystemen 

genom att öka antalet studievägledare på skolorna.
72

  

 

För att ta tag i problemet med studenter som hoppar av High School har ministern för 

utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi vidtagit en del åtgärder såsom förbättring i 

rådgivning för framtidsplaner i lägre skolor, etablerat skolor som tillåter studenter att ha 

flerval såsom High Schools med poängbaserade system med mera. Ministern för utbildning, 

kultur, sport, vetenskap och teknologi har också jobbat med flera åtgärder för att förhindra 

mobbing via bättre skolor med moralutbildning samt genom att främja samarbete mellan 

skola och familj. Man guidar studenter för att lära dem att känna igen och motsätta sig 

mobbing.
73

 

 

I rapporten står det att när organisationen för mänskliga rättigheter får information om 

kroppslig bestraffning i skolorna ser de till att få tillräcklig information i fallet genom att 

intervjua berörda personer och man vill att lärare, rektorer och annan skolpersonal skall vidta 

åtgärder för att förhindra upprepning av sådana bestraffningar.
74

 

 

3.2.5 Internationell rätt 

Japan befinner sig inte heller i krig men av deras historia att döma kan man se att min tes 

stämmer in. Japan har inte lika lång fredsperiod bakom sig som exempelvis Sverige har och 

deras arbete gällande Barnkonventionen har inte kommit lika långt heller. Det är dock fred i 

Japan idag och arbetet med Barnkonventionen tas enligt den periodiska rapporten på allvar. 
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3.3 Australien 
Australien lämnade in sin andra (1998) och tredje (2003) periodiska rapport år 2003 och 

det är denna gemensamma rapport som studeras i denna studie.  

 

3.3.1 Barnets bästa 

I Australien handlar allt om att jobba för barnets bästa. Barnets bästa är fortfarande en 

nyckelprincip i all australisk jurisdiktion inkluderat utveckling av det som skett utanför denna 

rapport. Detta kan ses gällande barn som söker asyl i Australien då de fall där exempelvis 

barn inte har någon vuxen med sig alltid prioriteras och att barnets ålder, mognad samt 

bakgrund tas i beaktande. Beslutsfattarna är tränade att få barnen att känna sig välkomna och 

fria att berätta sin historia. De lär sig också känna igen tecken på att barnet har blivit utsatt för 

tortyr eller annat trauma och speciella åtgärder vidtas då.
75

  

 

När föräldrar till ett barn sitter i någon form av kvarhållande har man kommit fram till att det 

bästa för barnet i de flesta fall är att inte bli separerad från sina föräldrar. Därför finns det 

regler om att barn inte mot sin vilja skall separeras från sina föräldrar förutom vid de fall då 

brott är inblandat och domstolen anser att det bästa för barnet är att separeras från sin 

förälder.
76

 

 

Ett exempel på fortsatt implementering av Barnets bästa på statlig och territorial nivå är 

etablerandet av Queensland Children Services Tribunal (Queenslands domstol för barn). 

Detta organ etablerades år 2002 som en oberoende domstol för att granska speciella beslut 

tagna av Queenslands regering. Att agera i det bästa intresset för barnet står i fokus när 

domstolen tar sitt beslut.
77

 

 

3.3.2 Rätt till liv och överlevnad 

I Australiens andra och tredje periodiska rapport hänvisas mycket information gällande artikel 

6 till Australiens första inlämnade rapport då det inom detta område inte skett några 

förändringar. Dock rapporteras det att det numera inte är olagligt med abort vilket ändrades i 

augusti år 2002.
78
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Andra utvecklingar som är relevanta gällande rätt till överlevnad och utveckling är hänvisade 

till artikel 24 om hälso- och sjukvård.
79

 

 

3.3.3 Hälso- och sjukvård 

I Australiens periodiska rapport kan man läsa att flera NGOs i Australien har uttryckt oro 

angående den otillräckliga servicen för ungdomar med mental ohälsa. Den nationella 

handlingsplan för att förhindra tidig mental ohälsa som släpptes i november år 2000 har 

identifierat barn och ungdomar i åldern 5-17 som prioritetsgrupp. Den federala regeringen har 

också instiftat så kallade mind matters som är en resurs för skolor som jobbar för att förbättra 

mental ohälsa och förhindra självmord. Denna resurs är fri för alla högstadieskolor i 

Australien. Federala regeringen har också startat ett antal projekt med mål att förbättra mental 

ohälsa bland barn, däribland finns Auseinet som är nationellt nätverk som vill främja tidigt 

ingripande vid mentala hälsoproblem bland barn. Projektet jobbar nu för att motverka mental 

ohälsa, sjukdomar och självmord.
80

 

 

Australiens biståndsprogram har fokus på hälsovård och sjukdomsbekämpning. Den federala 

regeringen finansierar projekt som har för mål att förbättra hälsovården för barn genom att 

fokusera på mål som näringsintag och vaccinationer. Den federala regeringen har bidragit 

med $1 miljard till mat i utvecklingsländer under fyra år med periodsslut år 2001-2002. En 

stor del av Australiens biståndsprogram är alltså inriktat på att hjälpa hälsoavdelningar i 

utvecklingsländer. Australien inriktar sig på att hjälpa de människor som är i störst behov av 

hjälp, speciellt kvinnor och barn. Mellan 2002 och 2003 bidrog Australien med cirka $230 

miljoner via direkt hälsohjälp till utvecklingsländer.
81

 

 

Även Australien tar upp problemet med HIV/AIDS i sin rapport och beskriver hur Australien 

genom att inse vilket hot HIV/AIDS är mot barn har tagit på sig en framträdande roll i det 

internationella arbetet mot epidemin. Den federala regeringen tillkännagav ett sexårigt $200 

miljoner globalt HIV/AIDS-initiativ i juli år 2000. Australien samarbetar med the Joint United 

Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) för att etablera ett Asien/Oceanien 
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samarbetsforum för HIV/AIDS och bidrar med $1 miljon i finansiering. Den federala 

regeringen hjälper också utvecklingsländer att bekämpa HIV/AIDS.
82

  

 

3.3.4 Rätt till utbildning 

En av den federala regeringens huvudprioriteter har varit att fokusera på att uppnå hållbara 

förbättringar när det gäller läs- och skrivkunnighet samt räkneförmåga bland australiska barn. 

Som en del av den nationella läs- och skrivkunnighets samt räkneförmågansplanen som av 

federala, statliga och territoriala utbildningsministrar antogs 1997 har normen för läs- och 

skrivkunnighet och räkneförmågan i årskurserna 3, 5 och 7 utvecklats. Normerna 

representerar en minimum standard hos alla studenter och målet är att se förbättringar hos 

studenter samt att upptäcka de elever som har problem innan de börjar High School.
83

 

 

Beräkningar på hur många studenter som inte når upp till nationella normer gjordes för första 

gången år 1999 genom olika test som resulterade i en den årliga samlade rapporten över alla 

stater och territorier – National Report on Schooling in Australia. Med hjälp av dessa normer 

var det möjligt att jämföra resultat av urbefolkningsstudenter med annat modersmål än 

engelska. Den federala regeringen har utvecklat en rad olika program för att förbättra läs- och 

skrivkunnigheten och räkneförmågan bland australiska barn, till exempel program som har 

som mål att förbättra inlärningsförmågan hos barn med funktionshinder.
84

 

 

Den australiska regeringen delar kommitténs oro, vilken uttrycktes efter Australiens första 

inlämnade rapport, angående de problem som fortfarande finns gällande Aboriginernas och 

Torres Strait Islanders utbildningsservice. Kommittén uppmuntrar Australien till att 

ytterligare försöka höja standarden av utbildning hos missgynnade grupper såsom 

Aboriginerna och Torres Strait Islanders.
85

 

 

Den nationella Torres Strait Islanders och aboriginiska utbildningspolicy lägger mycket fokus 

på läs- och skrivkunnighet och räkneförmåga samt jobbar för att uppmuntra inhemska barn till 

att slutföra grundskolan. Man jobbar också för att höja närvaron i skolan och att ta sig an 

hälsoproblem vilka underminerar inlärning samt att se till att lärarna är kvalificerade och 

använder sig utav de bästa inlärningsmetoderna för att på så vis få bästa möjliga resultat. Det 
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fokuseras också på intensivutbildning i engelska som andra språk för inhemska studenter som 

kommer från icke engelsktalande områden i landet.
86

  

 

Statiga och territoriala regeringar har också utvecklat initiativ för att förbättra utbildningen för 

inhemska studenter. I New South Wales har det implementerats en statlig läs- och 

skrivkunnighetsstrategi som involverar specifika program för inhemska studenter. I South 

Australia i Yurrekaityarindi har det skapats en beslutsmodell för att försäkra inhemska 

föräldrars och samhällsmedlemmars inräknande i utbildningsbeslutsfattande i alla skolor som 

har inhemska studenter. Sedan år 1998 har antalet inhemska studenter mer än fördubblats i 

skolorna. I Western Australia har en strategi – Follow the Dream – introducerats i vissa skolor 

för att förbättra och uppmuntra inhemska studenter att stanna kvar i skolorna. Strategin 

involverar uppmärksammandet av inhemska studenter som har uppnått läs- och 

skrivkunnighetens och räkneförmågans normer i årskurs 7. Studenterna erbjuds möjligheten 

att gå med i denna strategi i årskurs 8. De studenter vilka ingår i strategin kommer att få 

utvecklingssupport i årskurs 8-12.
87

 

 

Enligt rapporten har man kommit fram till att vissa skolor i lantliga, avlägsna områden inte är 

tillräckliga för barn med funktionshinder. Det upptäcktes också att det finns en brist i 

kunnandet i skolorna gällande lagen om diskriminerande av handikappade – Disability 

Diskrimination Act – som etablerades år 1992. Australiska regeringen skall göra det möjligt 

för alla barn att få utbildning, även barn med funktionshinder, oavsett bostadsområde i 

Australien. En handikappsstandard gällande utbildning har under lagen om diskriminerande 

av handikappade blivit utvecklad för att klargöra rättigheterna för studenter med 

funktionshinder för att uppnå bra utbildning fri från diskrimination.
88

 

 

Då man i Australien anser att utbildning är viktigt vill man genom sitt biståndsprogram hjälpa 

länder i Asien/Oceanien regionen genom att bidra med upp till $28 miljoner på 

grundskoleutbildning där fokusen skall ligga på flickor och minoritetsbefolkningar.
89
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3.3.5 Internationell rätt 

Australien är inte heller ett land som befinner sig i krig och har inte någon lång krigshistoria 

bakom sig men deltog i både första och andra världskriget. Att detta har påverkat dess arbete 

med Barnkonventionen kan man inte påstå. Dock kan man se hur deras problem inbördes 

mellan ursprungsbefolkningen och resterade befolkningen har påverkat. Länge stod 

ursprungsbefolkningen utanför samhället och därför är det inte så konstigt att det fortfarande 

är denna grupp som är missgynnade i landet.  

  

3.4 Brasilien  
I denna studie kommer Brasiliens första inlämnade rapport studeras då det är den enda 

rapport som lämnats in till Barnrättskommittén av Brasilien. Den sträcker sig över 

perioden 1992-2002. Då detta är en så kallad initial report – en första inlämning – består 

mycket av rapporten av en redogörelse för hur läget ser ut i Brasilien – mycket allmän 

fakta – vilken kommer att ligga till grund för nästkommande rapport. Med hänsyn till 

detta har jag ändå lyckats göra ett urval av information vilket känns relevant för 

studiens syfte.  

 

3.4.1 Barnets bästa 

I Brasiliens första inlämnade rapport skriver de att den federala konstitutionen i Brasilien 

säger att det är familjens, samhällets och statens uppgift att se till att barnets rättigheter – 

barnets bästa – följs och prioriteras. Barn och ungdomar är definierade som personer under 

utveckling vilka har speciella behov och behöver fullt beskydd.
90

 

 

Då barnet är den absoluta prioriteten skall han/hon ha möjlighet till hjälp under alla 

omständigheter. Rätten till gemensam bostad gällande mamma och nyfött barn finns samt 

rätten till heltidsnärvaro av en förälder eller annan ansvarig person i fall där barn eller 

ungdomar behöver vistas på sjukhus. De skall ha företräde när det gäller offentlig service, ha 

företräde när det gäller producering av offentlig policys samt prioritet gällande offentliga 

program och resurser. Barn och ungdomar skall inte bara garanteras prioritet genom att vara 

det högsta intresset utan de skall också har rätt till speciellt beskydd på grund av deras 

sårbarhet.
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3.4.2 Rätten till liv och överlevnad 

Upprätthållandet av barnets rättigheter stöter på allvarliga problem i Brasilien. Trots kulturella 

förändringar – man har börjat se barn och ungdomar som personer under utveckling med 

rättigheter – har trots allt inte regeringens och samhällets mål uppnåtts. Genom 

implementering av offentliga och sociala policys tillåts dock födelse samt hälsosam och 

harmonisk utveckling.
92

  

 

Rapporten bekräftar att fattigdom är en del av livet hos många barn och ungdomar i Brasilien. 

Regeringen arbetar med att förändra denna situation genom sin ekonomiska och sociala policy 

samt via administrativa åtgärder. År 1994 introducerade Brasiliens regering en ekonomiplan 

som fick namnet Real plan vilken designades för att stabilisera Brasiliens ekonomi.
93

 

 

Enligt rapporten visar en studie att andelen fattiga människor i Brasilien har minskat från 39% 

år 1977 till 34% år 1998. Ekonomiplanen Real plan visade sig ha haft effekt. Andelen av barn 

och ungdomar som lever i fattigdom har också minskat då det år 1989 var 50,5% barn och 

ungdomar i fattigdom medan det år 1995 var 40,4%. Stora geografiska skillnader kan dock 

ses då det i de södra regionerna endast är 26% av barnen som lever i fattigdom jämfört med 

den nordöstra regionen där upp till 63,3% av barnen lever i fattigdom.
94

 

 

3.4.3 Hälso- och sjukvård 

Hälsovården för barn och ungdomar i Brasilien upptar mycket fokus hos de kommittéer som 

skapar strategier och riktlinjer för att försäkra fulla rättigheter till hälso- och sjukvård för hela 

den brasilianska populationen.
95

 

 

Investeringar i hälsovården är en del av regeringens strategi för att bekämpa fattigdom. 

Mycket görs också för att förhindra barnadödligheten i landet. Under perioden 1996-1999 

jobbade man med att förbättra hygienen för att på så vis försöka minska barnadödligheten.
96

 

 

Gällande barndödligheten berättar rapporten att barndödligheten i åldern 0-10 har minskat 

över hela landet men att en ojämnhet mellan de olika regionerna gällande minskningen kan 
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ses. Minskningen av fall med diarré, lunginflammation och undernäring har minskat i alla 

regioner vilket den brasilianska regeringen tror kan ses som en indikator på den förbättrade 

hälsosituationen för barn i Brasilien. De positiva förändringar som skett gällande barns 

hälsovård/hälsostatus kan refereras till den sociala policys som implementerats av regeringen. 

Brasilianska staten investerade i att förbättra sanering och hygien och att införa tillräckliga 

hälsovårdsinstitutioner så att alla skall få tillgång till vård. Trots de framsteg som gjorts finns 

det fortfarande plats för större insatser för att minska barnadödligheten i Brasilien. En viktig 

del i minskandet av barnadödligheten är att sjukhusen i Brasilien idag förlöser 95% av alla 

barn. Dock finns problem med sjukhuskvalitén i olika regioner i landet vilket kan ses speciellt 

vid riskgraviditeter där det krävs snabba åtgärder för att förhindra barnadödlighet.
97

 

 

Man kan se en minskning av infektioner och sjukdomar med parasiter bland spädbarn i 

Brasilien och en orsak till denna utveckling är vaccinationer. I rapporten nämns också 

minskningen av förekomsten av barn och ungdomar som lever med HIV. De totala fallen var 

år 1991 6,3 % och år 2000 3,7%. Även fallen av barn med undernäring har minskat under det 

senaste årtiondet men man kan dock fortfarande hitta fall med allvarlig undernäring i vissa 

områden, speciellt den norra och nordöstra regionen. Man har tagit an många strategier för att 

förbättra detta. Det finns numera ett program om matgaranti för barn mellan 6-23 månader för 

att de skall få tillräcklig näring under sitt första levnadsår. Vid alla problem gällande 

hälsovård för barn är det största problemet sjukdom under barnets första levnadsår och här 

krävs det extra uppmärksamhet och åtgärder. När det gäller barn i åldern 5-9 i Brasilien är den 

största orsaken till dödsfall trafikolyckor och drunkningsolyckor.
98

 

 

En studie visar att det skett en förbättring angående ungdomars hälsa. Dock visar en annan 

studie fortfarande en extremt oroande bild när det gäller våld bland manliga ungdomar och 

ökningen av ungdomsgraviditeter bland tjejer, speciellt i de lägre samhällsklasserna. 

Angående ungdomsgraviditeter visar statistik från år 1999 att mammorna till de 754 000 barn 

som föddes var i åldern 10-19. 27 500 av dessa barn var barn till flickor i åldern 10-14. 

Brasilien uttrycker oro gällande ungdomarnas sexuella vanor. Idag finns det i samhället i 

Brasilien en större sexuell tolerans och detta gör att de brasilianska ungdomarna inte bara 

oftare blir gravida utan också löper större risk att bli smittade av könssjukdomar.
99
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Självmord är ett problem i många länder och även i Brasilien. Under perioden 1979-1999 

ökade antalet ungdomar som begick självmord från 1018- 6373 fall bland män och 212-678 

fall bland kvinnor. Detta resultat visar på att mer måste göras för att bekämpa problemet med 

självmord.
100

  

 

Man framför en oro över att det inte finns någon ensam institution som kan föra fram alla de 

aktioner som behövs för att säkra den hälsa och utveckling som behövs hos ungdomarna i 

Brasilien. Man måste skapa allianser och samarbetsgrupper för att kunna beskydda barn och 

ungdomar. Viktiga initiativ har tagits för att starta projekt för att främja organisationen av 

servicenätverk där staterna och kommunerna tillsammans utvecklar en dagordning för 

hälsovård och utveckling bland ungdomar och barn samt att förbättra deras livskvalité.
101

 

 

3.4.4 Rätt till utbildning 

Brasiliens konstitution fastställde år 1988 att utbildning är en rättighet för alla brasilianer och 

att det är staten och familjen som är ansvariga att se till att utbildning erbjuds. Man garanterar 

obligatorisk och fri låg- och mellanstadieutbildning, högstadieutbildning, specialutbildning 

för funktionshindrade, dagis och förskola för barn i åldern 0-6, tillgång till högsta nivå av 

utbildning, forskning och artistisk utbildning beroende på individens förmåga. Det erbjuds 

också regelbunden kvällsskola för att uppfylla studenters behov.
102

 

 

I rapporten berättas det att regeringen sedan år 1990 har vidtagit ett flertal åtgärder för att 

främja kvalité och tillgång till utbildning för alla människor. Man har utökat 

utbildningssystemet vilket har resulterat i en minskning av analfabetism från 17,2% år 1992 

till 12,4% år 2001. Idag är analfabetismen koncentrerad bland personer i en ålder på 40 vilket 

kan beror på att de inte fick ta del av det utökade utbildningssystemet.
103

  

 

Utbildningen i Brasilien är extremt decentraliserad där obligatorisk låg- och 

mellanstadieskola, högstadieskola, dagis och förskola faller under staternas och kommunernas 

ansvar. Regeringens roll är normativ genom att de skall etablera ramarna för systemet samt 

erbjuda assistans och hjälpa till att minska sociala och regionala ojämnheter. Det är just på 

                                                 
100

 Ibid (§319, 320). 
101

 Ibid (§330). 
102

 Ibid (§427). 
103

 Ibid (§429, 430). 



 36 

grund av det decentraliserade utbildningssystemet som de regionala skillnaderna uppstår. 

Problemet med närvaro och tillgänglighet till skola i de fattiga områdena är väldigt 

allvarligt.
104

  

 

I läroplanen kan man se att man försöker bekämpa ras och kön diskrimination i skolan och 

talar för att man skall lära sig respektera olikheter. Om en elev skulle nekas deltagande eller 

tillgång till någon utbildningsenhet är straffen mellan 3-5 år för den som nekat studenten 

tillträde. Mörkhyade barn och mestisbefolkningen är en missgynnad grupp inom 

utbildningssystemet i Brasilien. Man jobbar för att bekämpa analfabetismen bland dem och 

den har minskat men om man jämför med nivån av analfabetism bland den vita befolkningen 

vilken är väldigt låg kan man se att det fortfarande finns skillnader och orättvisor mellan raser 

i Brasilien.
105

 

  

Den fasta övervakningen av utbildningssystemet i Brasilien visar enligt rapporten att 

möjligheten till att erbjuda utbildning nu är tillräcklig för alla barn i åldern 7-14 och de flesta 

ungdomar i åldern 15-17. Nuvarande problem med låg- och mellanstadieskolan samt 

högstadieskolan beror inte på avsaknad av utbildning utan handlar mest om svårigheter att 

behålla barnen i skolan. Ett resultat av detta är åldersojämnheten i klasserna. Många barn får 

gå om klasser på grund av otillräcklig närvaro eller att de hoppat av och sen börjat igen. Störst 

åldersojämnhet finns det i norra och nordöstra delen av landet. För att komma åt problemet 

med ojämn ålder i klasserna finansierar regeringen nu specialklasser för dem som har fått gå 

om eller börjat sent. Detta tillåter dem att färdigställa sin skolgång fortare, under en kortare 

period.
106

 

 

Den periodiska rapporten berättar att den brasilianska konstitutionen säger att inhemska 

studenter skall erbjudas en speciell utbildning då de skall ha tillgång till utbildning i sitt 

inhemska språk. När det gäller barn med funktionshinder har de samma rättigheter till 

utbildning som alla andra barn och utbildningsdepartementet har nu arbetat fram program som 

skall främja och hjälpa alla barn med speciella behov.
107
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3.4.5 Internationell rätt 

Brasilien är ett land som år 1534 blev en portugisisk kolonisation och staten har sedan dess 

haft en händelserik historia med både franska invasioner och störtat kejsardöme etc. Efter 

militärkuppen 1964 styrde militären Brasilien i 21 år och under den tiden blomstrade 

tillväxten i Brasilien, men samtidigt växte också fattigdomen vilken fortfarande är stor i vissa 

regioner i landet.
108

 Enligt tesen om att krigshistorien kan påverka statens syn på 

internationell rätt kan till viss del även visa sig stämma här. Då landet befann sig i oroligheter 

och då fattigdomen växte var det inte individens integritet som stod i fokus – inte barnens – 

utan statens. Nu i fredstid arbetar man däremot för barnets rättigheter och för att bekämpa 

fattigdomen i landet. 
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Diskussion 

 

4.1 Slutsatser 
Målet med denna studie var att se hur väl Barnkonventionen följts i ett antal stater för 

att se om den 20 år gamla konventionen haft någon verklig effekt. För att ta reda på hur 

det ser ut i de olika staterna har jag studerat arbetet med utvalda artiklar i de 

periodiska rapporter som staterna lämnat in till Barnrättskommittén. Jag börjar med 

att besvara de frågor jag ställde i början av studien. 

 

4.1.1 Vad gör respektive stat för att förverkliga Barnets bästa? 

I alla fyra studerade stater påstår man att barnets bästa har högsta prioritet. I Sverige jobbar 

man för att försäkra barnets bästa när det gäller barn som söker asyl i Sverige. Även 

situationen för apatiska barns granskas och omstruktureras. Det har också införts en ny 

utlänningslag vilken ger barnperspektivet mer plats. I Japan fokuserar man på hårdare 

bestraffning för dem vilka begår brott som relaterar till barnprostitution eller barnpornografi 

för att stärka barnets bästa och säkra barns trygghet. Det har även gjorts ändringar i 

ungdomslagen för att förbättra och möjliggöra fler alternativ till åtgärder gällande ungdomar 

som begår brott. Allt för att de skall få bästa möjliga hjälp. I Australien kan man se deras 

arbete med barnets bästa via dess jurisdiktion. Även här jobbar man för att förbättra 

förhållandena för barn som söker asyl i staten och man har sett till att barn inte får separeras 

från sina föräldrar mot sin vilja om inte brott ligger till grund för separationen. I Brasilien är 

det familjens, samhällets och statens uppgift att se till att man arbetar efter barnets bästa. Barn 

och ungdomar ses som personer under utveckling och skall därför ha tillgång och företräde i 

samhället och erbjudas bästa möjliga beskydd under alla omständigheter. 

 

Samtliga fyra stater uppfyller Barnkonventionens artikel nummer 3 då de säger att alla beslut 

gällande barn skall tas i beaktande av Barnets bästa.
109

 Barnen försäkras skydd i samhället i 

teorin och man jobbar vidare med att det även skall vara så i praktiken. Dock förekommer det 

mer eller mindre våld i samhället vilket underminerar barnens säkerhet. Detta är ett problem 

som finns i alla stater dock i mindre grad i Sverige och i Australien utifrån information från de 

periodiska rapporterna som studerats.  
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4.1.2 Hur ser respektive stat till att alla barn har Rätt till liv och överlevnad? 

I Sverige har man för att försäkra barnets säkerhet startat ett barnsäkerhetsråd. Man jobbar 

också med att förhindra avsiktligt våld mot barn. För att barn med funktionshinder skall ha 

samma möjligheter till liv och överlevnad som alla andra barn jobbar man i Sverige fram 

individuella planer för barnen för att de skall få bästa möjliga förutsättningar. I Japan lägger 

man störst fokus vid att försöka förhindra självmord bland barn vilket är förbjudet. Även i 

Japan jobbar man med att förstärka beskyddet av barn genom extra säkerhetsåtgärder i och till 

och från skolan. I Australiens rapport beskrivs arbetet med rätt till liv och överlevnad som en 

del av artikel 24 – Hälso- och sjukvård då rätt till vård går hand i hand med rätt till liv och 

överlevnad. Fattigdom är ett stort problem i Brasilien och detta leder till barnarbete och våld. 

Fattigdomen kräver offer och därför är bekämpning av fattigdomen en stor prioritet hos den 

brasilianska regeringen.  

 

I Barnkonventionens artikel nummer 6 står det att alla konventionsstater skall erkänna att 

varje barn har rätt till liv vilket de fyra staterna enligt min bedömning gör. Staterna skall 

också säkerställa barnets överlevnad till det yttersta.
110

 De våldsproblem som finns är staterna 

medvetna om och arbetar för att förhindra våld och att förbättra säkerheten för barnet. 

 

4.1.3 Har alla barn i respektive stat Rätt till hälso- och sjukvård? 

Rätt till hälso- och sjukvård är lika för alla i Sverige men dock kan det skilja något gällande 

sjukvårdssystemet i olika regioner på grund av landstingens självstyre. Då fetma, stress, 

självmord, anorexi och bulimi ökar i landet är det ett område som behöver ytterligare åtgärder 

och man jobbar aktivt med att bekämpa dessa problem. I Japan är den mentala ohälsan bland 

barn och ungdomar ett stort problem där det arbetas fram nya och bättre åtgärder för att 

försöka förhindra tidigt utbrott av mental ohälsa. Fetman är också ett problem som man tar sig 

an i Japan via matutbildningsprogram. För att öka barnets säkerhet gällande könssjukdomar 

utbildar man barnen i skolan i sexualkunskap och om HIV/AIDS både för att barnen skall inse 

allvaret med HIV/AIDS och hur viktigt det är att skydda sig. Gällande HIV/AIDS- arbetet har 

Australien tagit på sig en framträdande internationell roll. Även i Brasilien har alla barn 

samma rättigheter till hälso- och sjukvård. Man har investerat i hälsovårdsarbetet för att 

försöka minska barnadödligheten vilken har blivit ett stort problem i Brasilien bland speciellt 

fattiga människor. Via vaccinationer har parasitsjukdomar minskat bland barnen och man kan 
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även se en minskning gällande undernäringsproblem. Dock kan man se stora regionala 

skillnader och påverkan av fattigdom. 

 

I artikel 24 i Barnkonventionen står det att alla barn skall ha möjlighet till bästa möjliga vård 

och att konventionsstaterna skall se till att barnen inte berövas denna rätt till vård. De skall 

vidta lämpliga åtgärder för att minska barnadödligheten, bekämpa sjukdomar och 

undernäring, erbjuda tillräcklig mödravård, sprida information till föräldrar gällande 

barnhälsovård och näringslära samt utveckla förebyggande hälsovård. Konventionsstaterna 

skall vidta åtgärder för att avskaffa allt som kan skada barnens hälsa. Man skall också hjälpa 

stater som är i behov av hjälp med att förverkliga denna artikel.
111

 Då alla fyra stater enligt 

min studie erbjuder vård för alla barn kan man dock se att det finns vissa regionala skillnader. 

I Sverige är skillnaderna inte stora men i exempelvis Brasilien kan man se att den norra och 

nordöstra regionen är bristfällig gällande all form av hälsovård. Då det är mestadels fattiga 

människor som lever i de områdena märks det extra tydligt att fattigdom hör ihop med 

otillräcklig hälso- och sjukvård. Dock anser jag att det finns ett medvetande om problemet och 

att det enligt rapporterna arbetas vidare med att minska dessa skillnader.  

 

4.1.4 Har alla barn i respektive stat samma möjlighet och Rätt till utbildning? 

I alla fyra studerade stater är utbildning fri till alla registrerade invånare i staten. Dock har inte 

gömda barn samma rättighet i Sverige och det har Sverige fått stor kritik för av 

Barnrättskommittén. Det är i Sverige upp till kommunerna att erbjuda utbildning till gömda 

barn och om de väljer att göra det finns det extra medel att få. Sverige hänvisar, till sitt 

försvar, till de lagar om offentlighet, underrättelseuppgifter, anmälningsskyldighet och 

sekretess som finns och den tvist som kan uppstå mellan de befintliga lagarna och erbjudandet 

av utbildning. I Japan är den offentliga grundskolan fri för alla och när det gäller högre 

utbildning finns det stipendier och lån att tillgå. Man kan också söka om dispens gällande 

skolavgift. För att utveckla möjligheterna till utbildning för alla har man startat skolor som 

erbjuder morgon-, eftermiddags- och kvällsklasser samt dispenskurser via Internet vid högre 

utbildning. Då mobbing och kroppslig bestraffning kan förekomma i skolorna jobbar man 

aktivt med att förhindra detta. I Australien är läs- och skrivkunnighet och räkneförmågan en 

huvudprioritet då analfabetism är vanligt förekommande speciellt bland Aboriginer och 

Torres Strait Islanders. Barnrättskommittén rekommenderade den australiska regeringen att 
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jobba vidare med att förbättra utbildningsservisen hos Aboriginerna och Torres Strait 

Islanders samt att uppmuntra dem till att gå i skolan. Analfabetismen är även ett problem i 

Brasilien speciellt bland de fattiga människorna i norra och nordöstra regionen. Även när det 

gäller utbildningsstandarden kan man se en tendens till att den är sämre i just denna region. 

Eftersom utbildningen är decentraliserad kan skillnader uppstå och den brasilianska 

regeringen jobbar aktivt med att försöka minska dessa skillnader. De inhemska och 

funktionshindrade studenterna har speciella utbildningsprogram för att bättre kunna utvecklas 

i skolan. Rasdiskriminering är uppmärksammat och straffen för de skolor som nekar någon 

tillträde på grund av ras har blivit hårdare. 

 

I artikel 28 i Barnkonventionen står det att alla barn skall ha rätt till utbildning där 

grundskolan skall vara obligatorisk och kostnadsfri.
112

 Efter att ha studerat arbetet med artikel 

28 i de periodiska rapporterna kan jag se att alla stater erbjuder kostnadsfri 

grundskoleutbildning men det står inte mycket om att den är obligatorisk. Staterna skall också 

uppmuntra barnen till att gå i skolan och det tycker jag att alla fyra staterna gör genom olika 

åtgärder. Konventionsstaterna skall tillsammans arbeta med att avskaffa okunnighet och 

analfabetism och utifrån de periodiska rapporter som studerats kan jag se att det arbetas med 

att minska analfabetismen i de länder som har problem med det samt att bistånd går till 

utvecklingsländer för att förbättra utbildningen. Sammantaget skulle jag vilja påstå att 

samtliga fyra stater jobbar bra med att förbättra utbildningssystemen och lika rätt till 

utbildning. 

 

4.2 Betyg 
Om betyg skall sättas på de fyra stater som studerats får Sverige betyg ett på grund av att 

medvetenhet om sina brister finns och arbetet går vidare med att försöka förbättra alla barns 

lika rätt till de fyra studerade artiklarna. Dock anser jag att ett land som Sverige bör göra 

Barnkonventionen till lag. Inga ursäkter finns! Japan får betyg två baserat på att jag anser att 

Japan arbetar och tar ansvar för de problem med våld som finns i samhället. Det finns brister 

kvar i staten men jag ser positivt på Japans fortsatta arbete med Barnkonventionen. 

Australien arbetar på bra med barnets rättigheter. Aboriginerna och Torres Strait Islanders är 

en missgynnad grupp i samhället men då den australiska regeringen aktivt arbetar med att 

förbättra deras villkor i enlighet med deras eget självbestämmande tycker jag Australien 
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förtjänar betyget ett. Slutligen har vi Brasilien som är ett land som har stora skillnader 

gällande barnets rättigheter i de olika regionerna. Dock får Brasilien betyget två då de inte 

försöker dölja problemen med skillnaderna i sin första rapport. Medvetenhet gör att de jobbar 

med att förbättra situationen för de fattiga barnen och på så vis minska skillnaderna. 

 

Tabell 1 

Länder Betyg  
Sverige Ett 

Japan Två 

Australien Ett 

Brasilien Två 
Staternas slutgiltiga betyg gällande dess  

implementering av fyra utvalda artiklar av 

Barnkonventionen. 

 

4.3 Egna reflektioner och tankar 

Då resultatet av min studie visar på att det finns medvetenhet om Barnkonventionen bland de 

studerade staterna undrar jag ändå om man egentligen kan ha internationella regler i enighet 

med alla olika kulturer, normer och värden som finns världen över? Det kan troligtvis vara så 

att olika kulturer och religioner har olika uppfattning gällande Barnkonventionens artiklar. I 

en del av världen kan en term tolkas på ett sätt medan samma term tolkas på ett helt annat sätt 

i en annan del av världen. Är barnets bästa (artikel 3) samma i Sverige som det är i Chile eller 

i Indien? Trots internationella krav vid brott mot internationell rätt undrar jag om det 

verkligen hjälper att ställa krav på stater. Om en stat bryter mot en konvention finns krav på 

att gottgöra och andra stater kan sätta press på staten i fråga men ger det någon effekt? I 

många fall är det konstaterat att ”självförsvar” är ett vanligt försvarsargument. Går det att ta 

hänsyn till olika kulturer och religioner i sammanställningen av en konvention – internationell 

rätt? 

 

Enligt tesen gällande fredens roll när det gäller respekten gentemot internationell rätt kan man 

i de studerade staterna säga att den stämmer. Nu studerades inte stater som befinner sig i krig 

men dock kunde man se att krigshistorien spelat roll till viss del i de studerade staterna. Att 

respekt och efterlevnad av internationell rätt är och anses viktigare om staten ifråga befinner 

sig i politisk balans är ett faktum och då staten befinner sig i politisk obalans kommer de 

internationella reglerna/folkrätten/individens integritet i skuggan av statens överlevnad. 
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Denna studie är bara en liten del av vad man kan studera i ämnet Barnkonventionen. En 

fortsatt intressant studie skulle vara att studera artikeln barnets bästa i konventionsstaterna 

eller varför inte de olika staternas definition av barnet? Här finns mycket information att 

studera och huruvida man verkligen kan ha internationella regler som följs är upp till var och 

en att bilda sig en åsikt om men utifrån denna studie kan det dock fastställas att 

medvetenheten om barnets rättigheter finns, frågan är bara om det respekteras i alla stater 

samt om de periodiska rapporterna faktiskt skildrar verkligheten eller om staten i fråga endast 

försöker framställa sig själv i god dager. 

 

20 år av en internationell lag – Barnkonventionen – har påverkat barnen till det bättre på 

många vis men fortfarande finns det oerhört mycket att arbeta med. Barnkonventionen följs 

till stor del i de fyra studerade staterna gällande de fyra studerade artiklarna och visst gör 

Barnkonventionen skillnad. Förhoppningen om ytterligare framsteg gällande 

Barnkonventionen finns då barnets rättigheter är vår framtid! 
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