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Kommentar till att 
Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag 
 
Nätverket för Barnkonvention anser att det är mycket viktigt att Barnkonventionen blir svensk lag för att 
säkra att barnets rättigheter tillgodoses i Sverige. Därför är det glädjande att statsminister Stefan Löfvén 
tydligt klargjorde vid Riksdagens öppnande i september att arbetet med att göra Barnkonventionen till 
svensk lag 1 januari 2020 fortsätter. 
 
Beskedet kom en vecka efter att Lagrådet avstyrkt regeringens förslag om detsamma. Nätverket ser flera 
svagheter i Lagrådets yttrande. En motivering som Lagrådet använder är att Barnkonventionens artiklar är 
för allmänt hållna. Nätverket anser inte att sättet artiklarna är formulerade på utgör något hinder för att 
den kan bli svensk lag. Den skriftliga vägledning och det kunskapslyft om Barnkonventionen som 
Regeringen aviserar i sin remiss är båda exempel på hur eventuella utmaningar kan hanteras inför att lagen 
träder i kraft.  
 
Lagrådet skriver vidare att det är osäkert om barnets rätt att höras skulle stärkas i och med en 
inkorporering och hänvisar till att det redan idag finns bestämmelser om detta. Nätverket kan tyvärr 
konstatera att nuvarande formuleringar i svensk lag är svaga, vilket också Sverige har fått kritik för av FN:s 
barnrättskommitté. Ett tydligare och mer omfattande krav på att tillgodose barnets rätt att höras kan bara 
vara av godo. Att lyssna till barnets erfarenheter och låta dessa vara vägledande är en förutsättning för att 
fatta välgrundade beslut på olika nivåer i samhället.  
 
Nätverket anser att det finns många positiva konsekvenser av att Barnkonventionen görs till lag. Bland 
annat säkerställs barnets rätt till en stark juridisk ställning, administrativa och juridiska processer blir mer 
rättssäkra för barnet, och de luckor som idag finns i lagstiftningen täpps till.  
 
För att skyddet av barnets rättigheter ska bli mer komplett krävs dock även att Sverige ratificerar 
Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, som tillgodoser barnets rätt att föra individuellt klagomål till 
FN:s barnrättskommitté. Idag finns det få klagomöjligheter för barn i Sverige, och en undersökning som 
Nätverket genomförde 2016 visar att de som finns är inte tillräckligt bra ur ett barnrättsperspektiv. De 
kommande två årens resa mot en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag är ett bra tillfälle för 
Sveriges regering att även ta ställning i denna fråga, och säkerställa att varje barn i Sverige har ett fullgott 
skydd för sina rättigheter.  
 
Vi uppmanar alla som har kontakt med riksdagspolitiker och andra som har påverkansmöjligheter i frågan 
att lobba för att Riksdagen fattar ett positivt beslut. 
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