
 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter i korthet  

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett avtal om mänskliga rättigheter som gäller alla barn och 

ungdomar under 18 år. Avtalet kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Avtalets 54 

artiklar definierar både barns rättigheter och de vuxnas och staters skyldigheter. Enligt avtalet är de upp 

till vuxna att skydda barns rättigheter. 

Denna bilaga innehåller några av barnkonventionens artiklar i förkortad form. Hela avtalet finns 

tillgängligt på https://unicef.se/barnkonventionen/ 

 

ARTIKEL 1. Varje människa under 18 år räknas som barn. 

ARTIKEL 2. Barnets rättigheter gäller alla barn. Inget barn får diskrimineras på grund av barnets eller 

dess föräldrars egenskaper, åsikter eller ursprung. 

ARTIKEL 3. Vid alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa prioriteras. 

ARTIKEL 6. Varje barn har rätt till livet. Staterna ska trygga bästa möjliga förutsättningar för att barnet 

ska överleva och utvecklas i egen takt. 

ARTIKEL 7. Barnet har från födseln rätt till ett namn och ett medborgarskap.  

ARTIKEL 9. Ett barn har grundläggande rätt att leva tillsammans med sina föräldrar, förutsatt att hen 

har det bra och tryggt med dem. Ett barn som inte bor med sina föräldrar har rätt att träffa och hålla 

regelbunden kontakt med båda föräldrarna.  

ARTIKEL 12. Barnet har rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör hen.  

ARTIKEL 13. För att uttrycka sina åsikter har barnet rätt att fritt söka, ta emot och sprida information 

och tankar, förutsatt att detta inte kränker andras rättigheter. 

ARTIKEL 14. Barnet har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Den vägledning 

föräldrarna ger barnet i detta sammanhang ska respekteras. 

ARTIKEL 16. Barnet har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet. Barnets heder eller anseende får 

inte kränkas. 

ARTIKEL 17. Barnet har rätt att via massmedier få tillgång till sådan information som är viktigt för dess 

utveckling och välfärd. Barn ska skyddas mot information och material som kan ha skadlig inverkan. 

ARTIKEL 19. Barnet ska skyddas mot alla former av våld, försummelse och utnyttjande. 
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ARTIKEL 20. Ett barn som inte kan bo med sin familj har rätt till särskilt skydd och stöd. I sådana fall ska 

man beakta kontinuiteten i barnets fostran, och ta hänsyn till barnets etniska, religiösa och språkliga 

bakgrund. 

ARTIKEL 22. Ett flyktingbarn har rätt att få den särskilda omsorg han/hon behöver. 

ARTIKEL 23. Barn med funktionsnedsättningar ska ges bästa tänkbara vård och hjälp som främjar dess 

självförtroende och delaktighet. 

ARTIKEL 24. Ett barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till den hälso- och sjukvård hen behöver.  

ARTIKEL 26. Ett barn har rätt till social trygghet. 

ARTIKEL 27. Ett barn har rätt till den levnadsstandard som behövs för dess utveckling. 

ARTIKEL 28. Ett barn har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning.  

ARTIKEL 29. Utbildningen ska utveckla barnets individuella färdigheter, respekt för de mänskliga 

rättigheterna, ansvarsfullt medborgarskap och hänsyn till miljön. 

ARTIKEL 30. Ett barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sin egen kultur, religion och 

sitt eget språk. 

ARTIKEL 31. Ett barn har rätt till vila, lek och fritid, och till att delta i konst- och kulturaktiviteter. 

ARTIKEL 32. Ett barn får inte utföra arbete som kan hindra dess utbildning eller äventyra dess hälsa och 

utveckling. 


