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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om att förstärka barnrättsperspektivet i det 
nordiska samarbetet  

Jämfört med andra länder är de nordiska länderna föregångare när det 
gäller förverkligande av barns rättigheter. Samtliga nordiska länder har 
prioriterat och genomför på olika sätt FN:s barnkonvention, och det finns i 
alla våra länder en barnombudsman vars uppgift är att se till att barnkon-
ventionen tillämpas på alla förvaltningsnivåer och i hela landet. 
 
Den 11-12 september arrangerar Sverige, som ordförande för Nordiska 
ministerrådet 2013, ett seminarium som fokuserar på FN:s barnkonvent-
ion samt FN:s barnrättskommittés rekommendationer till de nordiska län-
derna. Syftet är att lyfta fram gemensamma utmaningar i arbetet med att 
stärka barns rättigheter. 
 
Mittengruppen anser att barns rättigheter borde få en mer central ställ-
ning inom det nordiska samarbetet, trots att – eller kanske just på grund 
av att - de nordiska länderna är föregångare på detta område. Mitten-
gruppen välkomnar därför det svenska ordförandeskapets initiativ och fö-
reslår att barnperspektivet i framtiden får ett mycket bredare och tvärsek-
toriell genomslag i Nordiska ministerrådets arbete.  
 
Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller att förstärka barns 
rättigheter, också inom Norden. Genom att införa barnperspektivet i det 
nordiska samarbetet får de nordiska länderna bättre möjligheter att på-
verka barns välfärd europeiskt och globalt. Till exempel föräldrars rätt att 
aga sina barn – någonting som i de nordiska länderna sedan länge har av-
skaffats – finns fortfarande i vissa EU-länder. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår Mittengruppen att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, 

att integrere barnrättighetsperspektivet i all verksamhet i minister-
rådet 
 
att verka för att barnkonsekvensbedömning införs i det nationella 
beslutsfattandet på alla nivåer 
 
att godkänna tvärsektoriella nordiska riktlinjer för förverkligande 
av barns rättigheter 

 
att utarbeta nordiska indikatorer för barns välfärd 
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