
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 
Nätverkets syfte och ändamål 
Nätverket för barnkonventionen ska påverka och kritiskt granska hur Sverige 
tillämpar FN:s konvention om barnets rättigheter, sprida kunskap om konventionen 
samt följa arbetet i FN-kommittén för barnets rättigheter.  
 
Medlemmar 
 
Nätverket består av 35 medlemmar.  
 
Adoptionscentrum, BRIS, Bufff, DHB, Erikshjälpen, FACO Familjevårdens 
Centralorganisation, FHDBF, Frälsningsarméns Ungdomsförbund, FUB – för barn, 
unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Föreningen Globträdet, ICDP 
Vägledande samspel, Hjärtebarnsfonden, Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek, 
Majblommans Riksförbund, NOBAB Nordisk Förening för sjuka barns behov, 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Plan Sverige, RBU Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, SALT Barn och unga i 
EFS, Sensus, SOS Barnbyar, Stadsmissionen, Svenska Scouterna SSR, Svenska 
kyrkan, Svenska Kyrkans unga, Svenska OMEP, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, 
Sveriges kristna råd, Sveriges Makalösa föräldrar, Synskadades Riksförbund, 
Svenska UNICEF, UNIZON, Verdandi 
 
Arbetsutskott 
 
Nätverket för barnkonventionen leds av ett arbetsutskott (AU) bestående av nio 
medlemsorganisationer med en mandatperiod på två år. Under verksamhetsåret 
2021 har AU bestått av följande 10 organisationer: 
 
Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund, ordförande, vald till årsmötet 2022 
Birgitta Johansson, Erikshjälpen, vice ordförande, vald till årsmötet 2023 
Camilla Nordström, NOBAB, kassör, vald till årsmötet 2022 
Amanda Carlshamre, SKR, vald till årsmötet 2022, fyllnadsval efter Majblomman 
Elisabeth Nyléus, Svenska OMEP, vald till årsmötet 2022 
Alejandra Castaneda, Bufff, vald till årsmötet 2023 
Robin Slätt, FHDBF, vald till årsmötet 2023 
Camilla Craas, Verdandi, vald till årsmötet 2023 
Hanna Thessén, Rädda Barnens Ungdomsförbund, vald till årsmötet 2023 
Maria Olausson, Frälsningsarméns ungdomsförbund, vald till årsmötet 2023 
 
 
 
 



Revisorer 
 
Inger Rindsjö, OMEP, ordinarie, t o m september 2021, och Manne af Klintberg, IPA 
Lekfrämjandet, suppleant. Ingrid Engdahl, Svenska OMEP, ordinarie fr o m 
november 2021. 
 
 
Valberedning 
 
Gunilla Niss, OMEP, sammankallande, och Marie Unander Scharin, Unizon.  
 
Möten under året 
 
AU har haft 7 protokollförda möten och 1 konstituerande möte under året.  

Årsmötet 2021 
 
Årsmötet ägde rum digitalt den 17 mars. Det var 20 röstberättigade medlemmar 
närvarande och 28 personer totalt.  
 
Vid årsmötet beslutades om en ny medlemsorganisation, DHB Döva, hörselskadade 
och språkstörda barn.  

 

Extrastämma och medlemsmöte  
 
Nätverket har haft en digital extrastämma kombinerat med ett medlemsmöte under 
året. Representanter från 11 röstberättigade medlemsorganisationer deltog, totalt 14 
personer. Stämman valde Ingrid Engdahl, Svenska OMEP att ersätta Inger Rindsjö, 
som avled i september, som revisor. Vid extrastämman presenterades en reviderad 
stadga som de närvarande beslutade att godkänna.  
 
Vid medlemsmötet presenterade ordförande nuläget gällande arbetet inför att 
Sverige ska granskas av FN:s Barnrättskommitté och hur Nätverket bidragit till 
arbetet. Ett förtydligande av Nätverkets roll och uppdrag presenterades.  
 
Kommunikation med medlemsförbunden 
 
Nätverket har fortsatt att uppmuntra medlemsförbunden till att dela med sig av 
information om vad som är på gång inom barnrättsområdet. Vi har fått en del bidrag 
som vi har lagt ut på Nätverkets hemsida. Nätverket har fortsatt att titta på 
möjligheten att uppdra till någon organisation att hjälpa till att se över våra digitala 
kanaler för att bättre nå ut till medlemmarna. Tanken var att kombinera den uppgiften 
med att samtidigt belysa Nätverkets roll och uppdrag. Tyvärr lyckades vi inte hitta 
någon som kunde ta på sig ett uppdrag. Det arbetet ska fortsätta.    
 
Regeringens barnrättsdelegation 
 
Nätverkets representant i delegationen, Birgitta Johansson, har deltagit vid digitalt 
möte med delegationen.  
 



Arbetet med att ta fram en frågelista till FN:s Barnrättskommitté 
 
Nätverket deltog i arbetet med att ta fram en frågelista till FN:s Barnrättskommitté 
inför Sveriges kommande granskning. Nätverket har under året deltagit i arbetet med 
den gemensamma rapporten och ingått i två arbetsgrupper; om våld och om ojämlika 
levnadsvillkor där vi bidragit med inspel utifrån tidigare hearingar med barn.  
 
Arbetsgruppen för Tredje tilläggsprotokollet, TP3, om individuell klagorätt 
 
Arbetsgruppen har inte haft något möte under året. Nätverket ställde sig bakom Unga 
Örnars kampanj kring TP3 som ägde rum i början av 2021.   
 
Deltagande i möten och konferenser 
 
Nätverket har deltagit vid ett SAK-råd gällande regeringens rapport till FN:s 
barnrättskommitté.  
 
Styrelsen vill tacka våra medlemsorganisationer för ert engagemang under det 
gångna året.  
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