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UNHCR är FN:s flyktingorgan, vars uppdrag är att leda och samordna de  
internationella insatserna för att skydda och bistå människor på flykt världen över. 
UNHCR:s främsta uppgift är att slå vakt om flyktingars rättigheter, välbefinnande  
och finna varaktiga lösningar för världens flyktingar. Idag är UNHCR en av världens 
främsta humanitära organisationer och finns i över 120 länder. 

Läs mer på unhcr.org. 

UNICEF, FN:s barnfond, arbetar över hela världen för att förverkliga FN:s konvention 
om barnets rättigheter. Insatserna är förebyggande, långsiktiga och bygger på 
principen att de barn som har det sämst ska få hjälp först – oavsett nationalitet, 
religion eller landets politiska ledning. I Sverige arbetar UNICEF med insamling  
av pengar och opinionsbildning för barns rättigheter. UNICEF är helt beroende  
av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. 

Läs mer på unicef.se 

Migrationsverket är den centrala myndigheten för den reglerade migrationen.  
Migrationsverkets logotyp kan symbolisera migrationsrörelse mellan länder, till 
Sverige och/eller från Sverige. Regeringens och riksdagens riktlinjer för verksam
heten finns bland annat uttryckta i det årliga regleringsbrevet till Migrationsverket. 
Där anges det övergripande målet för migrationspolitiken. Syftet är att säkerställa en 
långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för 
den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser. Den ska också främja 
en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata och beakta migrationens  
utvecklingseffekter, samt fördjupa det europeiska och internationella samarbetet. 
Verksamheten bygger på grundprinciperna respekt för människan (med den sökande 
i fokus) och ständiga förbättringar. 

Läs mer på migrationsverket.se
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UNHCR och UNICEF Sverige har i samarbete med Migrationsverket sammanställt detta 
kompendium, för stöd till i första hand handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket 
som handlägger ärenden som rör barn i asylprövningsverksamheten. Syftet är att materialet 
kan användas när en ansökan om asyl för ett barn prövas enligt utlänningslagen, då fokus 
ska ligga på ett individuellt barnrättsperspektiv vid prövningen av barnets skäl för uppe
hållstillstånd. Det ska tas hänsyn till att barn kan ha särskilda asylskäl som kan ge rätt till 
flykting status. Hänsyn ska bland annat tas till barnets bästa och att barnet ska få möjlighet 
att komma till tals, samt att det barnet åberopar ska bedömas efter barnets mognad och 
utveckling.   

Kompendiet består av UNHCR:s riktlinjer om internationellt skydd, Barns asylskäl under 
Art 1A.2 och 1 F i 1951 års konvention och/eller 1967 års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning, och delar av UNICEF Sveriges Handbok om barnkonventionen (2008). 
Migrationshandboken är också ett viktigt stöd för handläggningen av barn. Eftersom  
Migrationshandboken är under ständig förändring görs endast vissa hänvisningar till den 
som är relevanta i sammanhanget.   

Vi hoppas därför att detta kompendium ska bli ett värdefullt komplement vid tillämpning 
av utlänningslagen för dem som handlägger barnärenden inom asylprövning.

Pia Prytz Phiri
UNHCR:s regionala representant

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare, UNICEF Sverige

Fredrik Beijer,
Tf. rättschef, Migrationsverket

Förord





Migrationsverket
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Migrationsverkets handboksavsnitt  
om barn

Handboken är utarbetad som ett stöddokument för Mig
rationsverkets personal i ärendehanteringen. Den inne
håller en sammanställning av styrande regler, praxis och 
arbetssätt men ska inte i sig vara ett styrande dokument.

Handboken är ett levande dokument som hela tiden 
måste ses över. Det pågår ständigt ett arbete med att 
föra in nyheter. Eftersom det tar viss tid att omarbeta 
handbokstext kan handboken innehålla uppgifter som 
inte har hunnit uppdateras och därför inte är korrekta. 
För varje avsnitt anges när det uppdaterats och av det går 
det att utläsa om uppgifterna eventuellt måste kontrol
leras med andra källor. 

Migrationsverkets rättschef är ansvarig utgivare för 
Handbok i migrationsärenden (f.d. Utlänningshand
boken). Det är dock Migrationsverkets olika verksam
hetsområden som ansvarar för innehållet i handbokens 
olika kapitel. 

Handboksavsnittet om Barn i asylprocessen tar först 
upp en allmän del och följer sedan processen med ett ka
pitel om utredning, åldersbedömning och bedömning av 
asylskälen och synnerligen ömmande skäl med barnkon
sekvensanalys (från 1 juli 2014 särskilt ömmande skäl). 
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Migrationsverkets barnpolicy

Introduktion 
När Migrationsverket i mars 2011 beslutade om en 
särskild samordnare för barnfrågor beslutades också 
om en särskild barnpolicy för verket. 

Det här är Migrationsverkets lednings ord för 
barnpolicyn:

”Migrationsverkets barnpolicy syftar till att stärka 
barnets rättigheter i alla beslut och åtgärder som  
verket har ansvar för.

Policyn uttrycker ett förhållningssätt till barn som 
sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan 
beröra ett enskilt barn eller en grupp av barn. 

Policyn utgår från mänskliga rättigheter som varje 
barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt interna
tionella överenskommelser på så sätt de kommer till 
utryck i den nationella lagstiftningen på området. 

Policyn ska vara en utgångspunkt för verkets 
anställda som i sin verksamhet ska säkerställa barnets 
rättigheter. Den vänder sig således till oss alla. 

Att anamma ett barnperspektiv handlar om attity
der, kunskap och arbetssätt. Det speglar synen på barn 
som fullvärdiga och kompetenta individer som ska 
mötas med respekt i alla sammanhang. Att anamma 
ett barnperspektiv går hand i hand med Migrations
verkets grundläggande värderingar att ha respekt för 
människan och att arbeta med ständiga förbättringar. 
Genom att fördjupa kunskapen och kompetensen 
kring mänskliga rättigheter, och framför allt barns 
rättigheter, strävar vi efter att öka nyttan för dem vi är 
till för. 

Denna policy stakar ut riktlinjer för Migrationsver
kets arbete med en av våra viktiga målgrupper: barn.”

Inledning
Barn har rättigheter och ska respekteras. 
Migrationsverket ska ha ett barnrättsperspektiv i 
samtliga beslut och i all verksamhet som rör barn. 

Syfte
Denna policy anger hur Migrationsverket ska möta 
kraven på att säkra barnets rätt och att ett barnrätts
perspektiv anläggs i alla delar av verksamheten i frågor 
som rör barn.

Migrationsverket ska inför beslut eller andra 
åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna 
för barn (förordning (2007:996) med instruktion för 
Migrationsverket).

Migrationsverket konkretiserar visionen ”Ett Sverige 
som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens 
möjligheter” genom att utveckla standards och arbeta 
med ständiga förbättringar för att tillgodose barnets 
bästa.

Mål 
Målet är att:
•	 barnets	bästa	beaktas
•	 barns	rätt	att	få	uttrycka	sina	åsikter	och	bli	hörda	

säkras
•	 barns	delaktighet	främjas
•	 säkerställa	barnperspektivet	och	barnets	bästa	 

genom att använda barnkonsekvensanalyser

Viktiga begrepp/ Migrationsverkets syn  
på barns rättigheter 
Vad betyder ”Barnets bästa i främsta rummet”?
•	 Varje	barn	ska	på	lika	villkor	ha	rätt	och	möjlighet	

att få komma till tals. 
•	 Varje	barn	ska	mötas	med	respekt	för	sin	egen	 

person, förutsättningar, behov, vilja och intresse
•	 Varje	barn	ska	ha	rätt	att	uttrycka	sina	åsikter	och	 

få dem respekterade. 
•	 Varje	barn	ska	bemötas	utifrån	sina	unika	förut

sättningar. Vad som är bäst för barnet är inte något 
entydigt.

Vad innebär barnrättsperspektiv  
i beslutsfattandet? 
•		Att	se	olika	beslutsalternativ	ur	barnets	synvinkel.
•	 Att	uppmärksamma	barnet	som	en	individ	som	kan	

ha egna skäl för uppehållstillstånd.
•	 Att	analysera	vilka	följder	ett	beslut	kan	få	för	ett	

barn.
•	 Att	lyssna	till	barnet	och	respektera	barnet	som	in

divid, i sista hand är det den vuxne som utifrån ett 
vuxet barnrättsperspektiv, kunskaper och erfaren
heter måste fatta beslut och ta ansvar för beslutet. 
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•	 Att	pröva	barnets	ärende	utifrån	en	samlad	bedöm
ning där styrkan i de sammantagna skälen kan vara 
något lägre för att uppehållstillstånd ska beviljas än 
för en vuxen. Det kan dock inte bli ett eget krite
rium för uppehållstillstånd att vara barn.

Kompetens om barn
För att leva upp till ett barnrättsperspektiv behövs 
kunskap och insikter om barns rättigheter (barnrätts
kompetens) samt om barns och ungas behov och 
utveckling (barnkompetens). 

För Migrationsverket innebär begreppet kompetens 
förmågan och viljan att lösa en uppgift, det vill säga 
att kunskap omsätts i praktisk handling. 

Detta gäller på Migrationsverket
•	 Barnkonventionen	sådan	som	den	kommer	till	

uttryck i lagar, praxis samt verkets riktlinjer utgör 
grunden för verkets arbete med barn.

•	 Verksamheten	ska	planeras	så	att	hänsyn	tas	till	
barns rättigheter och behov. 

•	 Varje	verksamhetsområde	ska	kartlägga	och	analy
sera vilka beslut som rör barn, vad som redan görs, 
vad som saknas och hur man vill arbeta vidare.

•	 Chefer	på	alla	nivåer	ska	verka	för	att	ett	 
barn perspektiv anläggs i frågor som rör barn. 

•	 Barnkonsekvensanalyser	ska	göras	inför	beslut	 
som rör barn. 

•	 Löpande	uppföljningar	ska	göras	av	hur	barn
perspektiv och barnrättsperspektiv tillgodoses.

•	Migrationsverket	har	en	strategi	för	policyns	genom
förande som finns att hitta i anslutning till detta 
dokument. Strategin följs upp årligen i samband  
med verksamhetsplaneringen.
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Förankring i verksledningen 
•	 Ledningen	tar	ansvar	med	entydigt	stöd	och	 

engagemang.
•	 Ledningens	kunskaper/förståelse,	föredöme	och	

aktiva engagemang är en förutsättning för att 
barnrättsperspektivet ska säkras i Migrationsverkets 
verksamhet. 

•	 Ledningen	främjar	utveckling	av	arbetssätt,	attity
der och förhållningssätt genom att prioritera, ange 
förutsättningar i form av resurser m.m. och följa 
upp verkets arbete rörande barn. 

•	 Ledningen	ställer	krav	på	att	barnkonsekvens
analyser åtföljer förslag till beslut. 

•	 Ledningens	rättsliga	ställningstaganden	ska	ge	 
tydliga signaler om hur barnfrågor ska beaktas  
inom olika verksamheter. 

Styrning 
Alla anställda på Migrationsverket har kunskap om 
Barnkonventionen och hur den kommer till uttryck i 
svenska lagar, förordningar, praxis och andra styrdo
kument. Migrationsverkets handlingsplan för arbetet 
med barn innefattar en konkret plan för att tillgodose 
kompetensbehov på olika nivåer och för olika befatt
ningskategorier och roller på verket. Barnperspektivet 
är inarbetat i centrala styrdokument för att tydliggöra 
konsekvenserna av verkets uppdrag när det gäller 
barn. Handböcker och riktlinjer ger stöd för hur 
barnpolicyn omsätts i det dagliga arbetet. Verksam
hetsplanens mål för arbetet med barn är konkreta och 
tydliga. Migrationsverket har upprättade system för 
att kontinuerligt följa hur barnets bästa förverkligas 
i verkets arbete. Styrning och uppföljning möjliggör 
ett gott arbete med barnkonsekvensanalyser. Utbild
nings och metodstöd för detta arbete finns. Varje 
verksamhetsområde (VO) ansvarar för utveckling av 
arbetet med barn inom sitt område. VO ansvarar för 
att förverkliga målen i verksamhetsplanerna och för 
att arbetet med barnkonventionen följs upp och åter
rapporteras varje år.

Organisation
Under GD har verksamhetschef för verksamhetsom
råde mottagning ett samordnande ansvar för verkets 
arbete med barn. Varje chef har ansvar för att ett 
barnperspektiv anläggs i alla frågor som rör barn. 
Chefen har också ansvar för att personalen har rele
vant barnkompetens i förhållande till arbetsuppgif
terna. Medarbetare med särskild barnkompetens finns 
utsedda och tillgängliga för samtliga verksamhetsom
råden. De fungerar som motorer i kompetens och 
metodutvecklingsarbetet och som bollplank och stöd 
till kollegorna. En organisation finns för att uppmärk
samma VOövergripande frågor om barn. Ett barn 
och ungdomsråd inrättas för att verket ska ta tillvara 
barns och ungdomars åsikter och erfarenheter.

Samverkan och samordning 
Samverkan och samordning mellan ansvariga verk
samheter är en förutsättning för att enskilda barn, 
ungdomar och deras familjer ska få den hjälp och det 
stöd de behöver. I situationer som berör barn ska varje 
verksamhetsområde underlätta samverkan och sam
ordning mellan olika verksamheter och huvudmän  
för att barnets bästa ska tillgodoses.

BILAgA TILL BARNPoLICyN

2011 – Strategi för Migrationsverkets  
arbete med barn
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UNHCR:s riktlinjer om  
internationellt skydd
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Introduktion till UNHCR:s riktlinjer  
om barns asylskäl

Nästan hälften av världens flyktingar är barn. Att 
erbjuda skydd och hitta varaktiga lösningar för barn 
på flykt är centralt i UNHCR:s arbete globalt. Barn 
har behov och skyddsskäl som skiljer sig från vuxnas, 
och de är en särskilt utsatt grupp i flyktingsituationer. 
Barns särskilda behov måste tas i beaktande när deras 
skyddsbehov utreds och när de erbjuds skydd.  

Barns specifika rättigheter finns inskrivna i interna
tionell rätt, framförallt i FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Flyktingrätten hämtar delar av sitt innehåll 
från den övriga internationella rätten och gällande barn 
på flykt är barnkonventionen självklart ett centralt 
instrument. 

Barnets bästa är den grundläggande princip som 
ska tas i beaktande när beslut som rör barn ska fat
tas. Denna princip genomsyrar UNHCR:s arbete 
med barn. Principen om barnets bästa är också en 
portalparagraf i den svenska utlänningslagen och ska 
beaktas i rättstillämpningen i alla beslut som rör barn.  

UNHCR:s ”Handbok om förfarandet och kriteri

erna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning”, 
utkom i sin första upplaga 1979, och har sedan dess 
reviderats och utkommit i nya upplagor, den senaste i 
december 2011. Handboken betraktas i svensk rätts
tillämpning som en rättskälla. Handboken ger prak
tisk vägledning om hur 1951 års konvention om flyk
tingars rättsliga ställning ska tolkas. Som ett svar på 
behovet av ytterligare vägledning, har UNHCR sedan 
2002 utkommit med ett antal ”Riktlinjer om interna
tionellt skydd”. Dessa riktlinjer utgör ett komplement 
till UNHCR:s handbok, och har samma rättsliga 
ställning som handboken. 2009 utkom UNHCR:s 
riktlinjer om barns asylskäl. Riktlinjerna grundar sig 
på ett barnrättsperspektiv och ger vägledning kring 
tolkning av barns specifika skyddsbehov. UNHCR:s 
Regionala Representation för Nordeuropa har översätt 
riktlinjerna till svenska, med förhoppningen att de 
ska vara en lättillgänglig rättskälla för handläggare, 
beslutsfattare, domare och andra som arbetar med att 
fatta beslut rörande asylsökande barn i Sverige.
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Riktlinjer om internationellt skydd

Barns asylskäl under artikel 1 A.2 och  
1 F i 1951 års konvention och/eller 1967  
års protokoll angående flyktingars  
rättsliga ställning 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) utfärdar dessa 
riktlinjer i enlighet med sitt mandat, som beskrivs i 
UNHCR:s stadga, i förbindelse med artikel 35 i 1951 
års konvention angående flyktingars rättsliga ställning 
och artikel II i 1967 års protokoll. Riktlinjerna utgör 

ett komplement till UNHCR:s Handbok om förfa-
randet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 
rättsliga ställning enligt 1951 å3rs konvention och 1967 
års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning 
(omarbetad utgåva, Genève januari 1992). 

Riktlinjerna är avsedda att ge juridisk tolkningsväg
ledning och riktar sig till regeringstjänstemän, prakti
serande jurister, beslutsfattare och domstolspersonal, 
såväl som till UNHCR:s personal som i fält fastställer 
flyktingstatus.

KÄLLA: Distr. Allmän   HCR/gIP/09/08   Datum: 22 december 2009   original: Engelska
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Barns asylskäl under artikel 1 A.2 och 
1 F i 1951 års konvention och/eller 1967  
års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning

I. Inledning
1. De här riktlinjerna är avsedda att ge vägledning 
i fråga om bedömningsgrunder och förfaranden för 
fastställande av flyktingstatus med hänsyn tagen 
till barns särskilda ställning. De lyfter fram barns 
särskilda rättigheter och skyddsbehov i asylprocessen. 
Flyktingdefinitionen i artikel 1 A.2 i 1951 års kon
vention angående flyktingars rättsliga ställning och 
1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställ
ning (nedan kallade 1951 års konvention resp. 1967 
års protokoll) gäller alla individer oavsett ålder, men 
traditionellt har den alltid tolkats i ljuset av vuxnas er
farenheter. Det har inneburit att många yrkanden om 
flyktingstatus framförda av barn har bedömts felaktigt 
eller helt och hållet förbisetts.1

2. I allmänhet råder en brist på förståelse för de 
särskilda omständigheter som möter asylsökande barn 
som individer med egna och oberoende asylskäl. Barn 
uppfattas ofta som del av en familjeenhet snarare än 
som individer med egna rättigheter och intressen. Det 
här kan delvis förklaras i ljuset av den underordnade 
roll, position och status som barn fortfarande har i 
många samhällen världen över. Det är mer sanno
likt att barns redogörelser granskas individuellt när 
det handlar om ensamkommande barn än när barn 
kommer	tillsammans	med	sina	familjer.	Likväl	har	
man inte alltid beaktat barns unika erfarenheter av 

förföljelse och hur de påverkats av den med hänsyn 
till ålder, mognadsnivå, utveckling och beroendeställ
ning till vuxna. Barn är kanske inte heller i stånd att 
formulera sina yrkanden om flyktingstatus på samma 
vis som en vuxen och kan därför behöva särskild hjälp 
att göra det.

3. Globalt sett finns en ökad medvetenhet om det 
våld, de missförhållanden och den diskriminering som 
barn utsätts för2, vilket återspeglas i utvecklandet av 
internationella och regionala normer för mänskliga 
rättigheter. Även om den utvecklingen ännu inte 
till fullo har slagit igenom i förfarandena för flyk
tingskapsbedömning, så framhåller många nationella 
asylmyndigheter i ökande grad att barn kan ha sina 
egna asylskäl. I sina slutsatser Conclusion	on	Children	
at Risk (2007) understryker UNHCR:s verkställande 
kommitté barns behov av att bli erkända som ”aktiva 
subjekt med rättigheter” i enlighet med internationell 
rätt. Den verkställande kommittén framhåller också 
att barn kan erfara barnspecifika upplevelser och 
former av förföljelse.3

4. Att anta ett barnrättsperspektiv i tolkningen av 
1951 års konvention innebär naturligtvis inte att alla 
barn som söker asyl automatiskt är berättigade till 
flyktingstatus. Det asylsökande barnet måste påvisa 
att han/hon hyser en välgrundad fruktan för förföl
jelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörig
het till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. 
På samma sätt som frågan om kön, är också ålder en 
betydelsefull faktor för själva definitionen av flyk
tingbegreppet.4 Såsom anges av FN:s kommitté för 

1 UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, genève, 1997 
(nedan kallade UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn som söker asyl) http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b3360.html, se särskilt avsnitt 8.

2 Se t.ex. FN:s generalförsamlings Rights of the Child: Note by the Secretary-General, A/61/299 av den 29 augusti 2006 (nedan 
kallad FN:s studie om våld mot barn) http://www.unhcr.org/refworld/docid/453780fe0.html; FN:s kvinnokommissions The elimina-
tion of all forms of discrimination and violence against the girl child, E/CN.6/2007/2 av den 12 december 2006, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/46c5b30c0.html; FN:s studie om barn i väpnade konflikter (Machelstudien) Impact of armed conflict on children: 
Note by the Secretary-General A/51/306 av den 26 augusti 1996, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2d30.html; samt FN:s 
generalförsamlings strategiska översyn 10 år efter Machelstudien Report of the Special Representative of the Secretary-General for 
Children and Armed Conflict, A/62/228 av den 13 augusti 2007, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47316f602.html

3 ExCom, Conclusion on Children at Risk, 5 oktober 2007, nr 107 (LVIII) – 2007, (nedan kallade ExComs slutsatser nr 107),  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html, punkterna (b)x och (g)viii.

4 UNHCR:s riktlinjer om internationellt skydd nr 1: Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the 
context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 maj 2002 (nedan kallade 
UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html, punkterna 2 och 4.  
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barnets rättigheter (CRCkommittén), måste flykting
definitionen

…	tolkas	med	hänsyn	till	ålder	och	kön,	med	beak
tande	av	de	särskilda	motiv	för,	former	av	och	upp
levelser av förföljelse som barn erfar. Förföljelse av 
närstående; rekrytering av underåriga till väpnade 
styrkor; människohandel med barn för prostitution; 
sexuell exploatering eller risken att bli utsatt för 
kvinnlig	könsstympning,	är	några	av	de	barnspecifi
ka förföljelsegrunder som kan motivera beviljande av 
flyktingstatus om sådana handlingar kan hänföras 
till någon av grunderna i 1951 års flyktingkonven
tion. Stater bör därför göra sitt yttersta för att upp
märksamma	dessa	barnspecifika	förföljelsegrunder	
såväl som könsrelaterat våld i nationella förfaranden 
för flyktingskapsbedömning.5

Jämsides med ålder, måste också faktorer som 
barnspecifika rättigheter, ett barns utvecklingsnivå, 
kunskap om och/eller minnen av förhållandena i ur
sprungslandet samt sårbarhet beaktas, för att garantera 
en riktig tillämpning av de kriterier som berättigar till 
flyktingstatus.6

5. Att anta ett barnrättsperspektiv vid tillämpningen 
av flyktingdefinitionen är förenligt med FN:s konven
tion om barnets rättigheter från 1989 (nedan kall
lad barnkonventionen).7 FN:s kommitté för barnets 
rättigheter har fastslagit följande fyra artiklar ur 
barnkonventionen som grundläggande principer för 
konventionens tillämpning:8 artikel 2: konventions
staterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom 
deras jurisdiktion de rättigheter som anges i kon
ventionen utan diskriminering av något slag;9 artikel 
3.1: vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet;10 artikel 6: konventions
staterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt 
till livet och konventionsstaterna ska till det yttersta av 
sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveck
ling11 samt artikel 12: varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller 
honom12. De här principerna har betydelse för både 
bedömningsgrunder och förfaranden i samband med 
ett barns ansökan om flyktingstatus.

II. Definitionsfrågor
6. De här riktlinjerna omfattar alla asylsökande barn, 
däribland medföljande barn, ensamkommande barn och 
separerade barn, som kan ha egna asylskäl. Varje barn 
har rätt att lämna in en egen fristående asylansökan, 

5 Allmän kommentar om ensamkommande och separerade flyktingbarn från FN:s kommitté för barnets rättigheter (CRCkommit
tén), General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin, CRC/
GC/2005/6, september 2005 (nedan kallad CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 6) 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html, punkt 74.

6 UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn som söker asyl, op cit., sidan 10 

7 Nästan alla länder i världen har anslutit sig till barnkonventionen (CRC) som därmed är det fördrag om mänskliga rättigheter som 
ratificerats i störst utsträckning. Texten till konventionen finns tillgänglig på http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html 
(svensk version: http://unicef.se/barnkonventionen). Rättigheterna enligt konventionen gäller för alla barn inom respektive stats juris
diktion. För en detaljerad analys av bestämmelserna i barnkonventionen, se Unicefs Implementation Handbook for the Convention 
on the Rights of the Child, omarbetad tredje utgåva, september 2007 (nedan kallad Unicefs Implementation Handbook). Den kan 
beställas på http://www.unicef.org/publications/index_43110.html. (För en svensk motsvarighet, se  
http://unicefporthosproduction.s3.amazonaws.com/handbokombarnkonventionen.pdf.)

8 CRC, General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation for the Convention on the Rights of the Child (Arts. 
4, 42 and 44, Para. 6), CRC/GC/2003/5, 3 oktober 2003 (nedan kallad CRCkommitténs allmänna kommentar nr 5),  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834f11.html, punkt 12.

9 CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 18.

10 Ibid, punkterna 19–22. Se även ExComs slutsatser nr 107, punkt (b)v, och, när det gäller bedömningar och beslut avseende  
”barnets bästa”, UNHCR:s Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, genève, maj 2008,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html.
  
11 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkterna 23–24.

12 Ibid, punkt 25. Se även CRC, general Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, CRC/C/GC/12, av den 20 juli 
2009 (nedan kallad CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 12) på http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae562c52.html.
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13 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkterna 7–8. Se även UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande 
barn som söker asyl, op cit., s. 5, punkterna 3.1–3.2. Se även UNHCR, UNICEF et al, Inter-agency Guiding Principles on Unaccom-
panied and Separated Children, genève 2004 (nedan kallade InterAgency guiding Principles),  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4113abc14.html, s. 13.

14 Enligt artikel 1 i barnkonventionen ”avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den 
lag som gäller barnet”. Vidare anges i rådets direktiv 2004/83/Eg av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedbor
gare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt 
om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=oJ:L:2004:304:0012:0023:SV:PDF) att med ”underåriga utan medföljande vuxen” avses ”tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som är yngre än arton år som anländer till en medlemsstats territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt 
lag eller sedvana ansvarar för dem, så länge de inte faktiskt tas om hand av en sådan person; begreppet omfattar också underåriga 
som lämnas ensamma utan medföljande vuxen efter det att de rest in på en medlemsstats territorium”, artikel 2 i. 

15 Storbritanniens asyl och immigrationsdomstol (The United Kingdom Immigration Appeals Tribunal, numera Asylum and Immigra-
tion Tribunal) har fastslagit att [fritt översatt] ”om man tillämpar en alltför strikt rigiditet i det här avseendet förbises det faktum att i 
många delar av världen är människors exakta ålder och födelsedatum fortfarande osäkra; det är bättre att vara generös vid bedöm
ningen”; dom av den 15 november 1995 i mål nr 12658, Sarjoy Jakitay v. Secretary of State for the Home Department, U.K. IAT, (ej 
kungjord). Se även beslut VA002635 från Kanadas immigrations och flyktingmyndighet (Immigration and Refugee Board – IRB) av 
den 22 mars 2001 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18dec82.html.

16 Se till exempel domen i målet Chen Shi Hai v. The Minister for Immigration and Multicultural Affairs, [2000] HCA 19, från Aus
traliens högsta domstol, High Court of Australia, av den 13 april 2000, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6df4.html. I det 
ärendet, som rörde en 3 ½ år gammal pojke, fastslogs det att [fritt översatt] ”barnet har rätt att under australisk lag få sina egna rät
tigheter fastställda enligt vad som följer av den lagen. Han är inte i alla hänseenden underställd sina föräldrars identitet och juridiska 
rättigheter”, punkt 78.

17 Se även UNHCR, Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, genève, 1994, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b3470.html, s. 97–103.

18 Barnkonventionen (CRC) artikel 12.2; CRCkommitténs allmänna kommentar nr 12, punkterna 32, 67, 123.

19 Barnkonventionen (CRC) artikel 5.

oberoende av om hon/han åtföljs av en vårdnadsha
vare eller annan vuxen eller kommer ensam. ”Sepa
rerade barn” är barn som är åtskilda från båda sina 
föräldrar eller från sin tidigare vårdnadshavare enligt 
lag eller sedvana, men inte nödvändigtvis från andra 
släktingar. ”Ensamkommande barn” däremot, är barn 
som är åtskilda från båda föräldrarna liksom från 
andra släktingar och som inte har någon vuxen som, 
enligt lag eller sedvana, ska ta hand om dem.13

7. I dessa riktlinjer definieras ”barn” som alla per
soner under 18 år.14 Varje person under 18 år som 
är huvudsökande i ett asylärende har rätt till pröv
ning genom förfaranden där ett barnrättsperspektiv 
säkerställs. Att sänka åldern på definitionen av barn 
eller att tillämpa en restriktiv åldersbedömning för att 
behandla barn som vuxna i asylprocessen kan inne
bära kränkningar av deras rättigheter under interna
tionella människorättslagar. Att vara ung och sårbar 
kan göra en person särskilt mottaglig för förföljelse. 
Följaktligen kan det finnas exceptionella fall i vilka de 
här riktlinjerna är tillämpliga även om den sökande 
är 18 år eller något äldre. Det kan särskilt vara fallet 
när förföljelsen har varit hindrande för den sökandes 

utveckling, och hans/hennes psykologiska mognad 
fortfarande är jämförbar med ett barns.15

8. Även vid ung ålder kan ett barn betraktas som den 
huvudsökande.16 Föräldern, vårdnadshavaren eller 
annan person som representerar barnet måste dock ta 
på sig den större delen av ansvaret för att försäkra sig 
om att alla betydelsefulla aspekter av ett barns yrkan 
blir framförda.17 Man behöver emellertid också ta 
hänsyn till barns rätt att uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör dem, däribland 
rätten att höras i alla rättsliga och administrativa före
havanden.18 En sökande som är barn, som kommer i 
sällskap med förälder, släkting eller annan medföljan
de vuxen som enligt lag eller sedvana är ansvarig för 
barnet, har rätt till lämplig rådgivning och vägledning 
av medföljande vuxen när det gäller att utöva sina rät
tigheter, i en omfattning som är förenlig med barnets 
utvecklingsnivå.19 Då barnet är den huvudsökande 
måste hans/hennes ålder och, underförstått, graden av 
mognad, psykologisk utveckling och förmåga att klart 
uttrycka sina synpunkter eller åsikter spela en viktig 
roll i en beslutsfattares bedömning.
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9. När föräldrar eller vårdnadshavare söker asyl grun
dat på fruktan för förföljelse av deras barn, blir barnet 
normalt huvudsökande i asylärendet även om barnet 
är i sällskap med sina föräldrar. I sådana fall gäller att, 
precis som ett barn kan tillerkännas flyktingstatus 
genom en förälders formella erkännande som flykting, 
så kan en förälder på motsvarande sätt erhålla en ”här
ledd” flyktingstatus baserat på sitt barns flyktingsta
tus.20 I situationer där både föräldrarna/föräldern och 
barnet har egna flyktingskäl är det att föredra att vars 
och ens skäl bedöms var för sig. Många av de åtgärder 
avseende förfaranden och bevisning som beskrivs i 
del IV nedan kommer, när de införs, att synliggöra 
sådana barn som kanske bör vara huvudsökande i sina 
familjer. Men även i de fall där barnets erfarenheter 
betraktas som del av förälderns yrkan snarare än för 
sig, är det viktigt att bedöma ansökan också utifrån 
barnets synvinkel.21

III. Analys av bedömningsgrunder

A) VÄLgRUNDAD FRUKTAN FöR FöRFöLJELSE 
10. Termen ”förföljelse” är inte uttryckligen definie
rad i 1951 års konvention, men kan anses omfatta all
varliga kränkningar av mänskliga rättigheter, däribland 

hot mot liv eller frihet, såväl som andra slag av allvarlig 
skada eller oacceptabla situationer med hänsyn till 
ålder, åsikter, känslor och psykologisk läggning hos den 
sökande.22 Diskriminering kan räknas som förföljelse 
i vissa situationer då den behandling som den sökande 
fruktar eller har genomlidit kan leda eller har lett till 
påtaglig skada för barnet ifråga.23 Enligt principen 
om barnets bästa ska skadan bedömas utifrån barnets 
perspektiv. Det kan innefatta en analys av hur barnets 
rättigheter eller intressen åsidosätts till följd av skadan. 

Behandling som kanske inte skulle klassas som 
förföljelse när det gäller en vuxen kan göra det i fråga 
om ett barn.24

11. Både objektiva och subjektiva faktorer är betydel
sefulla för att fastställa om ett asylsökande barn hyser 
en välgrundad fruktan för förföljelse eller inte.25 En 
riktig bedömning kräver både en aktuell analys av och 
kunskap om barnspecifika förhållanden i ursprungslan
det, däribland existerande samhällsomsorg till skydd av 
barn. Att avfärda ett barns ansökan baserat på antagan
det att förövarna inte skulle ta allvarligt på ett barns 
åsikter eller betrakta dem som ett reellt hot kan vara 
felaktigt. Det kan vara fallet att ett barn är oförmöget 
att uttrycka fruktan när denna är befogad eller, omvänt, 

20 Se UNHCR:s vägledande not om flyktingstatus på grund av risk för kvinnlig könsstympning, Guidance Note on Refugee 
Claims relating to Female Genital Mutilation (nedan kallad Guidance Note on FGM), maj 2009, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4a0c28492.html, punkt 11. Se även Excoms slutsatser nr 88 (L) från 1999, UNHCR, ExCom Conclusion on the Protection of 
the Refugee’s Family, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c4340.html, punkt b.iii.

21 Se till exempel dom i målet EM (Lebanon) (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), U.K. 
House of Lords, av den 22 oktober 2008 http://www.unhcr.org/refworld/docid/490058699.html; eller beslut i överklagat flykting
ärende (Refugee Appeal) nr 76250 & 76251 från Nya Zeelands besvärsmyndighet för flyktingärenden, Refugee Status Appeals 
Authority (nedan kallad RSAA) av den 1 december 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/494f64952.html.

22 Se UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention 
och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning från 1979, omarbetad utgåva genève, januari 1992 (svensk utgåva 
1996) (nedan kallad UNHCR:s handbok) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html punkterna 51–52; UNHCR:s riktlinjer 
om internationellt skydd nr 7, Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention 
and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked, 7 april 2006 
(nedan kallade UNHCR:s riktlinjer om offer för människohandel) http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html, punkt 14.
  
23 UNHCR:s handbok, punkterna 54–55.

24 Se till exempel den amerikanska immigrationsmyndighetens riktlinjer om barns asylansökningar United States Bureau of Citizen-
ship and Immigration Services, Guidelines For Children’s Asylum Claims, av den 10 december 1998 (nedan kallade USA:s riktlinjer 
om barns asylansökningar) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8ec0574.html, där det anges att [fritt översatt] ”den skada som 
ett barn fruktar eller har utsatts för kan emellertid vara mindre än i fallet med en vuxen, och ändå räknas som förföljelse.” Se även 
målet Chen Shi Hai, op. cit., där domstolen fann att [fritt översatt] ”vad som möjligen kan anses utgöra godtagbart verkställande av 
lagar och allmänt tillämpliga regler i föräldrarnas fall, kan ändå ses som förföljelse i barnets fall”, punkt 79.

25 UNHCR:s handbok, punkterna 40–43.
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överdriver fruktan. Under sådana omständigheter 
måste beslutsfattare göra en objektiv bedömning av den 
risk som barnet skulle ställas inför, oavsett barnets fruk
tan.26 Detta kräver att man beaktar bevis från många 
olika källor, inklusive barnspecifik information om 
ursprungslandet. När en förälder eller vårdnadshavare 
till ett barn hyser välgrundad fruktan för förföljelse av 
sitt barn, kan man anta att barnet hyser sådan fruktan, 
även om hon/han inte kan uttrycka den.27

12. Utöver åldern kan barnets ekonomiska och sociala 
ställning, familjebakgrund, klass och kasttillhörighet, 
hälsa, utbildning och inkomstnivå, öka risken att lida 
skada, påverka arten av förföljelse som barnet kan 
drabbas av, och förvärra skadeverkningarna på barnet. 
Exempelvis kan barn som är hemlösa, övergivna eller 
på annat sätt utan föräldraomsorg löpa en ökad risk 
att bli sexuellt utnyttjade och utsatta för sexuella 
övergrepp eller att bli värvade till eller utnyttjade av 
beväpnade styrkor/grupper eller kriminella gäng. 
Gatubarn löper en särskild risk att gripas i razzior 
och hållas i häkte under förnedrande omständighe
ter eller utsättas för andra former av våld, däribland 
mord, i syfte att bedriva ”social utrensning”.28 Barn 
med funktionshinder kan nekas specialistvård eller 
vanlig läkarvård eller bli bortstötta av sin familj eller 
av samhället. Barn i vad som kan ses som okonven
tionella familjesituationer, däribland till exempel barn 
födda utom äktenskapet, i direkt strid mot tvingande 
familjepolitik,29 eller genom våldtäkt, kan bli utsatta 

för trakasserier och grov diskriminering. Gravida 
flickor kan bli bortstötta av sina familjer och utsatta 
för trakasserier, våld, tvångsprostitution eller annat 
förnedrande arbete.30

Barnspecifika rättigheter
13. En tolkning av begreppet ’förföljelse’ som tar hän
syn till det aktuella rättsläget ur ett barnrättsperspek
tiv omfattar många slag av kränkningar av mänskliga 
rättigheter, däribland kränkningar av barnspecifika 
rättigheter. Vid fastställande av huruvida en handling 
som tillfogas ett barn kan räknas som förföljelse, är 
det viktigt att utgå från normerna i barnkonventionen 
och i andra betydelsefulla internationella människo
rättsinstrument tillämpliga på barn.31 Barn har rätt till 
en rad barnspecifika rättigheter enligt barnkonventio
nen, som erkänner deras ålder och beroendeställning 
och är grundläggande för deras skydd, utveckling 
och överlevnad. Dessa rättigheter innefattar, men är 
inte begränsade till, följande: rätten att inte skiljas 
från sina föräldrar (artikel 9); skydd mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld, misshandel, vanvård 
eller utnyttjande (artikel 19); skydd mot traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa (artikel 24); 
en tillfredsställande levnadsstandard med hänsyn till 
barnets utveckling (artikel 27); rätten att inte anhållas 
eller hållas i fängsligt förvar annat än som en sista ut
väg (artikel 37); skydd mot rekrytering av underåriga 
till väpnade styrkor (artikel 38). Barnkonventionen 
erkänner också rätten för ett barn som söker flyk

26 Se UNHCR:s handbok, punkterna 217–219. Se även domen i målet Yusuf v. Canada (Minister of Employment and Immigra-
tion), [1992] 1 F.C. 629; F.C.J. 1049, från Kanadas federala domstol (Federal Court), av den 24 oktober 1991, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/403e24e84.html. Där fastslår domstolen följande: [fritt översatt] ”Jag anser inte att en ansökan om flyktingstatus 
ska kunna avslås endast av det skälet att den sökande är ett litet barn eller en person med en psykisk störning som gör att han eller 
hon saknar förmåga att uppleva den grad av fruktan som det i objektiv mening finns skälig grund för.” (punkt 5).

27 Se till exempel domen i målet Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Patel, 2008 FC 747, [2009] 2 F.C.R. 196, Fede-
ral Court (Canada), av den 17 juni 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6438952.html, punkterna 32–33.

28 Med ”social utrensning” avses en process där man avlägsnar en oönskad grupp från ett område, vilken kan innefatta mord, 
försvinnanden, våld och misshandel. Se Unicefs Implementation Handbook, s. 89, 91, 287. Se även målet om gatubarn Case of the 
“Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, i Inter-American Court of Human Rights (nedan kallad IACtHR), dom av 
den 19 november 1999, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bc442.html, punkterna 190–191. Domstolen fann att det förekom 
ett allmänt utbrett mönster av våld mot gatubarn i guatemala. genom att stödja sig på barnkonventionen vid tolkningen av artikel 
19 i 1969 års American Convention on Human Rights, “Pact of San Jose”, Costa Rica (nedan kallad ACHR), http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b36510.html, noterade domstolen att staten hade gjort sig skyldig till kränkningar av barnens fysiska, psykiska 
och känslomässiga integritet liksom av deras rätt till liv samt att man underlåtit att vidta åtgärder för att skydda dem från ett liv i 
misär och därigenom förvägrat dem minimivillkor för ett värdigt liv.

29 Se vidare UNHCR:s Note on Refugee Claims Based on Coercive Family Planning Laws or Policies från augusti 2005,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4301a9184.html.
 
30 UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse, op cit., punkt 18.
  
31 När det gäller Afrika, ska även den afrikanska stadgan för barnens rättigheter och välfärd beaktas  
(African Charter on the Rights and Welfare of the Child) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38c18.html.
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tingstatus eller anses som flykting att erhålla lämpligt 
skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de 
tillämpliga rättigheter som anges i barnkonventio
nen och i andra internationella instrument rörande 
mänskliga rättigheter eller humanitär rätt (artikel 22).

14. Barns socioekonomiska behov är ofta mer träng
ande än vuxnas, särskilt på grund av deras beroende 
av vuxna och deras specifika utvecklingsbehov. 
Berövandet av ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter kan sålunda vara lika relevant för bedöm
ningen av ett barns asylansökan som berövandet av 
medborgerliga och politiska rättigheter. Det är viktigt 
att inte automatiskt tillskriva större betydelse till vissa 
kränkningar än till andra utan att bedöma följderna 
av skadan i sin helhet för det enskilda barnet. Kränk
ningen av en rättighet kan ofta utsätta barnet för 
andra missförhållanden. Exempelvis kan ett barn som 
nekas rätten till utbildning eller till en tillfredsställan
de levnadsstandard löpa en ökad risk för andra slag av 
skador, däribland att utsättas för våld och övergrepp.32 
Vidare kan diskriminerande åtgärder förekomma som 
riktar sig mot en särskild grupp av barn och deras 
föräldrar på grundval av politisk åskådning, ras, kön 
eller religion och som resulterar i bristande tillgång till 
och åtnjutande av ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter har noterat följande:

Avsaknad av utbildningsmöjligheter för barn 
förstärker	ofta	deras	utsatthet	och	risk	att	drabbas	
av olika slags kränkningar av mänskliga rättigheter. 
Exempelvis löper barn som lever i extrem fattigdom 
och	under	ohälsosamma	förhållanden	särskilt	stor	
risk	att	utsättas	för	tvångsarbete	och	andra	former	
av utnyttjande. Vidare finns det ett direkt samband 
mellan,	till	exempel,	antalet	inskrivna	flickor	i	
grundskolan	och	en	betydande	minskning	av	 
barnäktenskap.33

Barnspecifika upplevelser av förföljelse
15. Medan barn kan lida liknande eller samma skada 
som vuxna, så kan de uppleva dem på ett annat sätt. 
Gärningar och hot som inte skulle räknas som förföl
jelse i fallet med en vuxen kan innebära förföljelse när 
det är fråga om ett barn, på grund av det faktum att 
hon/han är ett barn. Omognad, sårbarhet, outvecklade 
mekanismer för att klara sig själv, beroendeställning 
samt varierande nivåer av utveckling och förmågor kan 
vara faktorer som är direkt avgörande för hur ett barn 
upplever eller fruktar skada.34 Särskilt i yrkanden där 
den upplevda eller fruktade skadan är grövre än trakas
serier men mindre grov än hot mot liv eller frihet, kan 
barnets individuella omständigheter, däribland hans/
hennes ålder, vara viktiga faktorer när man beslutar 
huruvida skadan ska räknas som förföljelse. För att göra 
en riktig bedömning av allvaret i gärningarna och deras 
inverkan på ett barn, är det nödvändigt att utreda de
taljerna i varje fall och att anpassa tröskeln för vad som 
räknas som förföljelse till det enskilda barnet.

16. När det rör sig om ett asylsökande barn, kan psy
kologisk skada vara en särskilt viktig faktor att beakta. 
Det är troligare att barn blir påverkade av fientliga 
situationer, att de tror på osannolika hot, eller att de 
påverkas känslomässigt av främmande förhållanden. 
Minnen från traumatiska händelser kan dröja sig kvar 
hos ett barn och utsätta honom/henne för en ökad 
risk att drabbas av skada i framtiden.

17. Barn är också känsligare för gärningar som riktas 
mot nära släktingar. Skada som tillfogas medlemmar 
av barnets familj kan ge upphov till en välgrundad 
fruktan hos barnet. Ett barn som till exempel har 
bevittnat våld mot, eller upplevt försvinnande eller 
dödande av en förälder eller annan person som barnet 
är beroende av, kan hysa en välgrundad fruktan för 
förföljelse även om handlingen inte var riktad direkt 
mot honom/henne.35 Exempelvis kan en påtvingad 

32 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 5, op cit., punkterna 6–7. Se vidare nedan under rubriken v. Kränkningar av  
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
  
33 Allmän kommentar nr 11 från kommittén för FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) (nedan 
kallad CESCR-kommittén), General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Art. 14 of the Covenant), E/1992/23,  
av den 10 maj 1999, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838c0.html, punkt 4.
  
34 Se vidare Rädda Barnens och Unicefs The evolving capacities of the child, 2005, http://www.unicefirc.org/publications/pdf/
evolvingeng.pdf.

35 Se till exempel Europadomstolens domar i målet Cicek v. Turkey, Application No. 67124/01, av den 18 januari 2005,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d3e7ea4.html, punkterna 173–174, och i målet Bazorkina v. Russia, Application No. 
69481/01, av den 27 juli 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/44cdf4ef4.html, punkterna 140–141.
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separation av barnet från hans/hennes föräldrar, på 
grund av diskriminerande vårdnadslagar eller arreste
ring av förälder/föräldrar, under särskilda omständig
heter räknas som förföljelse.36

Barnspecifika former av förföljelse
18. Barn kan också vara utsatta för särskilda former 
av förföljelse med koppling till deras ålder, brist på 
mognad eller sårbarhet. Det faktum att den sökande 
flyktingen är ett barn kan spela en viktig roll när det 
gäller tillfogad eller fruktad skada. Det kan bero på 
att den anförda förförföljelsen bara är tillämplig på, 
eller oproportionerligt drabbar, barn eller därför att 
specifika barnrättigheter kan bli kränkta. UNHCR:s 
verkställande kommitté har erkänt att barnspeci
fika förföljelsegrunder kan inkludera rekrytering av 
underåriga till väpnade styrkor, människohandel med 
barn och kvinnlig könsstympning.37 Andra exempel 
innefattar, men är inte begränsade till, våld i familjen 
och i hemmet, tvångsäktenskap eller äktenskap med 
underårig,38 slaveri eller riskfyllt barnarbete, tvångsar
bete,39 prostitution under tvång och barnpornografi.40  
Sådana former av förföljelse omfattar också kränk

ningar av rättigheter som rör överlevnad och utveck
ling, såväl som allvarlig diskriminering av barn födda 
utanför ramen av strikta regler för familjeplanering41  
och av barn som blivit statslösa till följd av förlust 
av nationalitet och vistelserättigheter. Nedan följer 
en närmare beskrivning av några av de vanligaste 
formerna av barnspecifika förföljelsegrunder som kan 
vara relevanta i samband med asylansökningar.

i. Rekrytering av underåriga till väpnade styrkor

19. Det finns ett växande samförstånd med avseende 
på fördömande av rekrytering och användning av 
barn under 18 år i väpnad konflikt.42 Internationell 
humanitär rätt förbjuder att barn under 15 år rekry
teras till väpnade styrkor eller deltar i krigshandlingar, 
oavsett om det rör sig om internationella43 eller icke
internationella konflikter.44 Artikel 38 i barnkonven
tionen understryker konventionsstaternas skyldigheter 
i detta avseende enligt internationell humanitär rätt. 
Romstadgan för Internationella brottmålsdomsto
len klassificerar som krigsförbrytelser värvning och 
användning av barn under 15 år i väpnade styrkor 

36 Se domen i målet EM (Lebanon) (FC) (Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), op. cit., Refugee 
Appeal nr 76226 och 76227, Nya Zeeland, RSAA, 12 januari 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a6ac0e2.html, punkterna 
112–113.

37 ExComs slutsatser nr 107, punkt (g)viii.

38 Barnkonventionen (CRC), artikel 24.3; Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b3aa0.html, artikel 23; Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR), http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html, artikel 10; Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3970.html, artikel 16.

39 Barnkonventionen (CRC), artiklarna 32–36; ILo:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa 
de värsta formerna av barnarbete (nedan kallad ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete), http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ddb6e0c4.html; ILo:s konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/421216a34.html, artikel 2.3 och 2.4.

40 Barnkonventionen (CRC), artikel 34; Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn,  
barnprostitution och barnpornografi, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38bc.html.

41 Se till exempel domen i målet Xue Yun Zhang v. Gonzales, nr 01-71623, U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit, av den 26 maj 
2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c7082.html; och domen i målet Chen Shi Hai, op. cit.

42 Se Unicefs Parisprinciperna: Principer och riktlinjer beträffande barn som är engagerade i väpnade styrkor eller väpnade grupper, 
antagna i februari 2007 (nedan kallade Parisprinciperna). Även om de inte är bindande, återspeglar de en stark trend mot ett total
förbud mot rekrytering av underåriga. Se även FN:s säkerhetsråds resolutioner nr 1612 (2005) om barn i väpnad konflikt, antagen 
den 26 juli 2005, S/RES/1612, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f308d6c.html, punkt 1; och nr 1539 om skydd av barn som 
påverkas av väpnad konflikt, S/RES/1539, antagen den 22 april 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/411236fd4.html.

43 Tilläggsprotokoll till genèvekonventionerna från den 12 augusti 1949, om skydd för civilbefolkningen vid internationella väpnade 
konflikter (Protokoll I), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36b4.html, artikel 77.2.

44 Tilläggsprotokoll till genèvekonventionerna från den 12 augusti 1949, om skydd för civilbefolkningen vid ickeinternationella 
konflikter (inbördeskrig) (Protokoll II), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37f40.html, artikel 4.3.
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under väpnad konflikt.45 Specialdomstolen för Sierra 
Leone	har	fastställt	att	rekrytering	av	barn	under	15	år	
till väpnade styrkor i sig utgör ett brott under allmän 
internationell rätt.46

20. Det fakultativa protokollet till barnkonventionen 
om barn i väpnade konflikter föreskriver att konven
tionsstaterna ska vidta alla genomförbara åtgärder för 
att säkerställa att medlemmar av deras väpnade styr
kor som är under 18 år inte deltar i krigshandlingar 
och säkerställa att personer under 18 år inte rekryteras 
med tvång eller våld till deras väpnade styrkor.47 Det 
fakultativa protokollet innehåller ett absolut förbud 
mot rekrytering eller användning, under några som 
helst omständigheter, av barn som är under 18 år i 
väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade 
styrkor.48 Det innebär också en ändring av artikel 
38 i barnkonventionen genom att minimiåldern för 
frivillig rekrytering höjs.49 Staterna åtar sig också att 
vidta alla genomförbara åtgärder för att förbjuda och 
kriminalisera rekrytering av underåriga och använd
ning av barnsoldater i väpnade grupper som inte 
tillhör en stats väpnade styrkor.50 FN:s barnrättskom
mitté betonar att

… rekrytering av underåriga till väpnade styr
kor	(däribland	rekrytering	av	flickor	för	sexuella	
tjänster eller tvångsäktenskap med militären) 
liksom användning av barn för direkt eller indirekt 
deltagande i krigshandlingar innebär en allvar
lig	kränkning	av	mänskliga	rättigheter	och	utgör	

därigenom	förföljelse	och	bör	leda	till	beviljande	av	
flyktingstatus,	eftersom	ett	barn	i	fruktan	för	sådan	
rekrytering eller deltagande i krigshandlingar kan 
anses hysa en ”välgrundad fruktan för förföljelse på 
grund	av	sin	ras,	religion,	nationalitet,	tillhörighet	
till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning”  
(artikel	1	A.2,	1951	års	flyktingkonvention)	51 

21. Det är UNHCR:s uppfattning att tvångsre
krytering, och rekrytering för direkt deltagande i 
krigshandlingar, av ett barn under 18 år till en stats 
väpnade styrkor bör räknas som förföljelse. Detsam
ma bör gälla i situationer när ett barn löper risk att 
bli tvångsrekryterad på nytt eller bestraffas för att ha 
undanhållit sig från tvångsrekrytering eller deserterat 
från statens väpnade styrkor. På liknande sätt bör 
rekrytering av vilket barn som helst under 18 år av en 
ickestatlig väpnad grupp räknas som förföljelse.

22. Frivillig rekrytering av barn över 16 år av stater är 
tillåten under det fakultativa protokollet till barnkon
ventionen om barn i väpnade konflikter.52 Emellertid 
måste den rekryterande staten vidta säkerhetsåtgärder 
för att garantera att rekryteringen är frivillig, att för
äldrarna har meddelat sitt samtycke till den, och att 
barnen som rekryteras uppvisar ett tillförlitligt ålders
bevis före rekryteringen. I sådana fall är det viktigt att 
bedöma huruvida rekryteringen verkligen var frivillig, 
med tanke på att barn kan vara särskilt mottagliga för 
bortförande, manipulation och tvång och de kan vara 

  
45 FN:s generalförsamling, Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, A/CoNF. 183/9, 17 juli 1998 (nedan kallad 
Romstadgan), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html, artikel 8 (2) (b) [xxvi] och (e)[vii].

46 Se Prosecutor v. Sam Hinga Norman, mål nr SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Juris-
diction (Child Recruitment), 31 maj 2004, punkterna 52–53; FN:s säkerhetsråd, generalsekreterarens rapport om inrättandet av 
specialdomstolen för Sierra Leone (SCSL), av den 4 oktober 2000, S/2000/915, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6afbf4.
html, punkt 17, där man erkänner ett hävdvunnet förbud mot rekrytering av barn i väpnad konflikt.
  
47 Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter, http://www.unhcr.org 
refworld/docid/47fdfb180.html, artiklarna 1–2. För närvarande är 127 stater parter i det fakultativa protokollet. Se även den afri
kanska stadgan för barnens rättigheter och välfärd, där 18 år fastställs som minimiålder för all obligatorisk rekrytering, se artiklarna 
2 och 22.2, samt ILo:s konvention om de värsta formerna av barnarbete, där tvångsrekrytering av barn under 18 år (se artiklarna 2 
och 3 a) omfattas av definitionen av de värsta formerna av barnarbete.
  
48 Det fakultativa protokollet till barnkonventionen om användning av barn i väpnade konflikter, artikel 4.

49 Ibid., artikel 3.

50 Ibid., artikel 4.

51 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 59. Se även punkt 58.

52 I artikel 3 i det fakultativa protokollet till barnkonventionen om användning av barn i väpnade konflikter anges att ”[k]onventions
staterna skall höja minimiåldern för frivillig rekrytering av personer till deras nationella väpnade styrkor från den ålder som anges i 
artikel 38.3 i konventionen om barnets rättigheter”, dvs. från 15 till 16 år.
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mindre benägna att stå emot rekrytering. De kanske 
tar värvning under hot om våld, i självförsvar, för att 
undvika att deras familjer skadas, för att söka skydd 
undan oönskade äktenskap eller sexuellt utnyttjande 
i hemmet, eller för att få tillgång till basvaror för 
överlevnad, som mat och tak över huvudet. Barnens 
familjer kanske också uppmuntrar dem att delta i 
väpnad konflikt, trots riskerna och farorna.

23. Dessutom kan barn hysa en välgrundad fruktan 
för förföljelse med anledning av den behandling de 
är utsatta för av de väpnade styrkorna eller väpnade 
grupperna, och/eller det sätt att uppträda och verka 
som de väpnade styrkorna eller väpnade grupperna 
kräver av barnen. Pojkar och flickor anslutna till väp
nade styrkor eller väpnade grupper kan bli tvungna 
att tjäna som kockar, bärare, budbärare, spioner såväl 
som att aktivt delta i krigshandlingar. Särskilt flickor 
kan tvingas in i sexuella relationer med militären.53 
Det är också viktigt att hålla i minnet att barn som 
har blivit frigivna från de väpnade styrkorna eller 
grupperna och återvänder till sina hemländer och 
hemorter kan löpa risk att bli trakasserade, bli rekryte
rade på nytt eller utsatta för vedergällning, däribland 
fängelse eller utomrättslig avrättning.

ii.	Människohandel	med	barn	och	barnarbete

24. Såsom erkänns av åtskilliga jurisdiktioner kan 
barn som har utsatts för eller fruktar att bli utsatta för 
människohandel ha tungt vägande skäl till flykting
status.54 UNHCR:s riktlinjer om offer för människo
handel och personer som löper risk att bli utsatta för 
människohandel är lika tillämpbara på en asylansökan 
inlämnad av ett barn. Man behöver också beakta 
de särskilda följder det kan medföra för ett barn att 
ha blivit utsatt för människohandel samt eventuella 
kränkningar av barnspecifika rättigheter.55

25. Människohandel med barn sker i en mängd olika 
syften men alla med samma övergripande mål, att 
göra vinst genom att utnyttja människor.56 I det här 
sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att all 
rekrytering, transport, förflyttning, hysande eller mot
tagande av barn i syfte att utnyttja dem utgör en form 
av människohandel, oberoende av vilka medel som 
använts. Om barnet har gett sitt samtycke eller inte 
till gärningen är därför ovidkommande.57

26. Människohandel med barn är en allvarlig kränk
ning av en rad grundläggande rättigheter och räknas 
därför som förföljelse. Dessa rättigheter innefattar 
rätten till liv, överlevnad och utveckling, rätten till 
skydd från alla former av våld, däribland sexuellt 
utnyttjande och övergrepp, samt rätten till skydd 

53 I Parisprinciperna definieras barn som är anslutna till väpnade styrkor eller grupper enligt följande: [fritt översatt] ”Ett barn som 
är anslutet till en väpnad styrka eller väpnad grupp avser en person under 18 år som är eller har varit rekryterad till eller använts av 
en väpnad styrka eller grupp, oavsett i vilken funktion, inbegripet men inte begränsat till barn, pojkar och flickor, som använts som 
soldater, kockar, bärare, budbärare, spioner, eller för sexuella ändamål. Begreppet avser inte endast barn som tar eller har tagit 
direkt del i krigshandlingar.” Artikel 2.1.

54 Se till exempel dom i målet Ogbeide v. Secretary of State for the Home Department, nr HX/08391/2002, U.K. IAT, av den 10 maj 
2002 (ej kungjord); och dom i målet Li and Others v. Minister of Citizenship and Immigration, IMM-932-00, Federal Court (Canada), 
av den 11 december 2000, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18d3682.html.

55 Se UNHCR:s riktlinjer om offer för människohandel. Se även Unicefs riktlinjer för att garantera barn utsatta för människohan
del skydd och rättigheter (Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking) från oktober 2006, http://www.unicef.org/
ceecis/0610Unicef_Victims_guidelines_en.pdf, där det hänvisas till flyktingstatus för barn som utsatts för människohandel.

56 Dessa syften omfattar men är inte begränsade till barnslaveri, skuldåterbetalning, sexuellt utnyttjande, rekrytering till väpnade 
styrkor och grupper samt illegal adoption. Flickor riskerar framför allt att utsättas för människohandel i syftet att utnyttjas sexuellt 
eller ingå tvångsäktenskap, medan pojkar främst riskerar att utsättas för människohandel med olika former av tvångsarbete som 
syfte.
  
57 För en definition av vad begreppet ”människohandel” innefattar, se följande internationella och regionala instrument: Tilläggspro
tokollet till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, om förebyggande, bekämpande och bestraffande av 
handel med människor, särskilt kvinnor och barn, av den 15 november 2000, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4720706c0.html, 
särskilt artikel 3; Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, CETS nr 197, av den 3 maj 2005 http://www.unhcr.org/
refworld/docid/43fded544.html.
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mot barnarbete och bortförande, försäljning av eller 
handel med barn, som särskilt föreskrivs i artikel 35 i 
barnkonventionen.58

27. Följderna av repressalier från personer ur det nät
verk som bedrivit människohandeln, social utstötthet, 
utfrysning och/eller diskriminering59 av ett barn som 
varit offer för människohandel och som skickas tillbaka 
till sitt hemland, måste utvärderas ur ett barnrättsligt 
perspektiv. Exempelvis kan en flicka som varit offer 
för människohandel för att utnyttjas sexuellt, hamna i 
en situation där hennes familj avvisar henne och hon 
blir socialt utstött ur samhället om hon återvänder. En 
pojke som har skickats iväg av sina föräldrar i hopp och 
förväntan om att han ska studera, arbeta utomlands 
och skicka hem pengar till sin familj kan på samma 
sätt bli utstött av familjen om de får reda på att han 
har fallit offer för människohandel och tvångsarbete. 
Barn som är offer för människohandel, kan ha mycket 
begränsade möjligheter avseende tillgång till och åtnju
tande av sina mänskliga rättigheter, däribland rätten att 
överleva, om de skickas tillbaka hem.

28. I asylärenden som rör barn som är offer för män
niskohandel, måste beslutsfattare särskilt uppmärk
samma tecken på att barnets föräldrar, andra famil
jemedlemmar eller vårdnadshavare varit delaktiga i 
organiseringen av människohandeln eller om de gett 
sitt samtycke till den. I sådana fall måste en noggrann 
bedömning göras av statens förmåga och vilja att ge 
barnet skydd. Barn som riskerar att ånyo falla offer för 
människohandel eller bli utsatta för repressalier bör 
anses hysa en välgrundad fruktan för förföljelse inom 
ramen för flyktingdefinitionen.

29. Förutom människohandel är även de värsta 
formerna av barnarbete, såsom slaveri, skuldslaveri 
och andra former av tvångsarbete såväl som använ
dandet av barn i prostitution, pornografi och olaglig 
verksamhet (till exempel narkotikahandel), förbjudna 
enligt internationell rätt.60 Sådant utnyttjande innebär 
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och 
bör därför betraktas som förföljelse, oavsett om  
brottet förövats oavhängigt eller som en del av  
människohandeln.

30. Internationell rätt fördömer också arbete som 
med sannolikhet skadar ett barns hälsa, säkerhet eller 
moral, så kallat riskfyllt arbete.61 Då man fastställer 
om ett arbete är riskfyllt ska man beakta följande ar
betsförhållanden: arbete som utsätter barn för fysiskt 
eller mentalt våld; arbete som sker under jord, under 
vatten, på farliga höjder eller i trånga utrymmen; 
arbete som medför farlig utrustning eller manuell 
hantering av tunga laster; långa arbetsdagar och  
ohälsosam miljö.62 Arbete som utförs av ett barn 
under den minimiålder som angetts för den särskilda 
typen av arbete och som sannolikt bedöms hindra 
barnets utbildning och fulla utveckling är också 
förbjudet enligt internationella normer.63 Sådana 
former av arbete kan räknas som förföljelse vid en 
bedömning utifrån det enskilda barnets upplevelser, 
hans/hennes ålder och andra omständigheter. Det kan 
till exempel räknas som förföljelse om ett litet barn 
tvingas att utföra skadligt arbete som äventyrar hans/
hennes fysiska och/eller mentala hälsa och utveckling.

58 För en närmare analys av regelverket för mänskliga rättigheter med avseende på människohandel med barn, se Unicefs  
Implementation Handbook, op cit., särskilt sidorna 531–542.

59 UNHCR:s riktlinjer om offer för människohandel, op cit., punkterna 17–18.

60 ILo:s konvention om de värsta formerna av barnarbete, artikel 3 a–c.

61 Ibid., artikel 3 d.

62 Ibid., artikel 4 i förening med ILo:s rekommendation om de värsta formerna av barnarbete, 1999, R190,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6ef34.html, punkterna 3 och 4.

63 ILo:s konvention om minimiålder för tillträde till arbete, artikel 2.
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iii. Kvinnlig könsstympning

31. Alla former av kvinnlig könsstympning64 be
traktas som skadliga och kränker en rad mänskliga 
rättigheter,65 vilket fastställts genom internationell 
och nationell rättspraxis och lagstiftning. Många 
jurisdiktioner har erkänt att kvinnlig könsstympning 
innebär vållande av allvarlig skada som kan räknas 
som förföljelse.66 Eftersom denna sedvana på ett opro
portionerligt sätt drabbar mycket unga flickor,67 kan 
det betraktas som en barnspecifik förföljelsegrund. 
För mer information om kvinnlig könsstympning i 
samband med flyktingskapsbedömning, se UNHCR:s 
vägledande not om flyktingstatus på grund av risk för 
kvinnlig könsstympning.68 

iv. Våld i hemmet mot barn

32. Allt våld mot barn, inklusive fysiskt eller psykiskt 
våld och sexuella övergrepp, medan barnet är i för
äldrars eller andra personers vård, är förbjudet enligt 
barnkonventionen.69 Våld mot barn kan utövas i den 

privata sfären av dem som har en relation till barnen 
genom blodsband, nära förhållande eller enligt lag.70  
Det är viktigt att komma ihåg att föräldraskap och 
omvårdnad av barn, vilket ofta kräver fysisk handling 
och ingripande för att skydda barnet, är helt skilt 
från en avsiktlig och bestraffande användning av våld 
för att vålla smärta eller förödmjukelse, även om det 
ofta sker i disciplinens namn.71 Vissa former av våld, 
särskilt mot mycket unga barn, kan ge upphov till 
permanent skada eller till och med leda till döden, 
även om det kanske inte är förövarnas avsikt att 
åsamka sådan skada.72 Våld i hemmet kan påverka 
barn särskilt mycket eftersom de ofta saknar alterna
tiva försörjningsmöjligheter.73 

33. En rad jurisdiktioner erkänner att vissa yttringar 
av fysiskt, sexuellt och mentalt våld i hemmet kan be
traktas som förföljelse.74 Exempel på sådana handling
ar är misshandel, sexuellt utnyttjande i hushållet, in
cest, skadliga traditionella sedvänjor, brott begångna i 
hederns namn, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, 
våldtäkt och våld i samband med kommersiellt sexu

64 Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som innebär delvis eller fullständigt avlägsnande av de yttre kvinnliga genitalierna 
eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av ickemedicinska skäl. Se vidare oHCHR, UNAIDS et al., Eliminating Female 
Genital Mutilation: An Interagency Statement, februari 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c6aa6e2.html.

65 Dessa inbegriper rätten till liv, rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till 
skydd mot fysiskt och psykiskt våld och rätten till högsta möjliga standard för hälsa och välbefinnande.

66 Se till exempel beslut av den 17 juli 1991 i ärendet Mlle Diop Aminata, 164078, Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 
Frankrike, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html; beslut av den 10 maj 1994 i ärendet Khadra Hassan Farah, 
Mahad Dahir Buraleh, Hodan Dahir Buraleh, IRB (Canada), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b70618.html; beslut av 
den 13 juni 1996 i ärendet In re Fauziya Kasinga, 3278, U.S. Board of Immigration Appeals (BIA), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/47bb00782.html.

67 Kvinnlig könsstympning utförs oftast på flickor före 15 års ålder, även om äldre flickor och kvinnor också kan bli utsatta för  
ingreppet.

68 UNHCR, Guidance Note on FGM, op cit.

69 Barnkonventionen (CRC) artiklarna 19 och 37.

70 Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f25d2c.html, artikel 2 a.

71 Se CRC, General Comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or 
Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia), CRC/C/GC/8, av den 2 mars 2007 (nedan kallad  
CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 8), http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc7772.html, punkterna. 13–14, 26.

72 FN:s studie om våld mot barn, op. cit., punkt 40.

73 Se vidare Unicefs Domestic Violence Against Women and Girls, Innocenti Digest nr 6, 2000, http://www.unicefirc.org/ 
publications/pdf/digest6e.pdf.

74 Se UNHCR:s Handbook for the Protection of Women and Girls, februari 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.
html, s. 142–144. Se även exempelvis domen i målet Rosalba Aguirre-Cervantes a.k.a. Maria Esperanza Castillo v. Immigra-
tion and Naturalization Service, U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit, av den 21 mars 2001, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3f37adc24.html.
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ellt utnyttjande.75 I en del fall kan mentalt våld vara 
lika menligt för offret som fysisk skada och kan räknas 
som förföljelse. Sådant våld kan innefatta allvarliga 
former av förödmjukelse, trakasserier, utnyttjande, 
isolering och andra övergrepp som kan förorsaka eller 
resultera i psykologisk skada.76 Våld i hemmet kan 
också falla inom ramen för tortyr och annan grym, 
omänsklig och förnedrande behandling eller bestraff
ning.77 Våldet måste vara av allvarlig omfattning 
för att det ska utgöra förföljelse. Vid utvärdering av 
skadans grad av allvar måste man ta hänsyn till ett 
antal faktorer, som hur ofta våldet förekommer, vilka 
uttryck det tar sig samt varaktigheten och följderna 
för det enskilda barnet. Barnets ålder och beroende
ställning gentemot förövaren såväl som de långsiktiga 
följderna för barnet fysiska och psykologiska utveck
ling och välbefinnande måste också beaktas.

v.	Kränkningar	av	ekonomiska,	sociala	och	kulturella	
rättigheter

34. Åtnjutande av ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter är viktigt för barnets överlevnad och ut
veckling.78 FN:s barnrättskommitté har fastslagit att 

…	rätten	till	överlevnad	och	utveckling	kan	bara	
förverkligas med beaktande av ett helhetsperspektiv 

där man samtidigt tillämpar alla övriga bestämmel
ser	i	konventionen	som	rör	rätten	till	hälsa,	tillgång	
till	näringsrik	kost,	social	trygghet,	en	tillfredsstäl
lande	levnadsstandard,	en	hälsosam	och	trygg	miljö,	
utbildning	och	lek.79 

Barnkonventionen och 1966 års FNkonvention om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förutser 
ett gradvis ökande förverkligande av ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, men dessa instru
ment ålägger också staterna diverse förpliktelser med 
omedelbar verkan.80 Dessa förpliktelser innefattar att 
undvika att vidta bakåtsträvande åtgärder, att tillfreds
ställa ett minimum av kärnelement i varje rättighet 
och säkerställa ickediskriminering med avseende på 
åtnjutande av dessa rättigheter.81

35. En kränkning av en ekonomisk, social eller 
kulturell rättighet kan räknas som förföljelse om ett 
minimum av kärnelement i den rättigheten inte har 
förverkligats. Till exempel, att vägra ett gatubarn rätten 
till en tillfredsställande levnadsstandard (däribland 
tillgång till mat, vatten och bostad) kan leda till en 
oacceptabel och ohållbar situation som hotar barnets 
utveckling och överlevnad. På liknande sätt kan nekan
de till medicinsk behandling, särskilt om barnet lider 
av en livshotande sjukdom, betraktas som förföljelse.82 

75 Resolution 2005/41 från FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, Elimination of violence against women, E/CN.4/
RES/2005/41, 19 april 2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377c59c.html, punkt 5.

76 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 8, op cit., punkt 11. Se även FN:s studie om våld mot barn, op. cit., punkt 42;  
UNICEF, Domestic Violence Against Women and Girls, op cit., s. 2–4.
 
77 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 8, op cit., punkt 12; FN:s råd för mänskliga rättigheter, Report of the Special  
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/7/3, av den 15 januari 2008,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html, punkterna 45–49.
  
78 Barnkonventionen (CRC), artikel 6.2.
 
79 CRC, General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1, av den 20 september 2006 
(nedan kallad CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 7) http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc5a62.html, punkt 10.
  
80 Se CESCRkommitténs allmänna kommentar nr 3, general Comment No. 3: The Nature of States Parties’ obligations (Art. 2, 
Para. 1, of the Covenant), E/1991/23, av den 14 december 1990, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838e10.html, punkt 1; 
CRCkommitténs allmänna kommentar nr 5, punkt 6.
  
81 Se FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, Note verbale dated 86/12/05 from the Permanent Mission of the Nether-
lands to the United Nations Office at Geneva addressed to the Centre for Human Rights (”Limburgprinciperna”), av den 8 januari 
1987, E/CN.4/1987/17, avsnitt B punkterna 16 och 21–22, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5790.html; Internationella Ju
ristkommissionen, Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 26 januari 1997, http://www.unhcr.
org/refworld/docid/48abd5730.html, punkterna II.9 och 11.

82 Se till exempel dom av den 10 juni 1994 i mål nr N94/04178 från Australiens Refugee Review Tribunal (nedan kallad RRT), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6300.html.
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Vidare kan ett antal mindre allvarliga kränkningar till
sammans räknas som förföljelse.83 Det kan till exempel 
vara fallet när barn med funktionshinder eller statslösa 
barn som saknar födelseattest utestängs från utbild
ning, hälsovård och andra samhällstjänster.84

36. Diskriminerande åtgärder kan räknas som för
följelse om de får avsevärt skadliga följder för barnet 
ifråga.85 Barn som saknar omsorg och stöd från en 
vuxen, är föräldralösa, övergivna eller bortstötta av 
sina föräldrar, och som flyr från våld i sina hem kan 
vara särskilt utsatta för sådana former av diskrimine
ring. Alla diskriminerande åtgärder leder naturligtvis 
inte till förlust av ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter i en omfattning som kan jämställas med 
förföljelse, men det är viktigt att bedöma följderna 
av sådana åtgärder för det enskilda barnet, nu och i 
framtiden. Med tanke på den grundläggande bety
delse som utbildning har och vilka följder det kan få 
för ett barns framtid att nekas denna rättighet, är det 
till exempel viktigt att komma ihåg att det kan leda 
till allvarlig skada om ett barn systematiskt förvägras 

möjlighet till utbildning.86 Utbildning för flickor kan
ske inte tolereras av samhället,87 eller skolgången kan 
bli outhärdlig för barnet om det utsätts för diskrimi
nering på grund av ras eller etnicitet.88 

B) UTöVARE AV FöRFöLJELSE

37. I barns asylansökningar är utövaren av förföljelse 
ofta en ickestatlig aktör. Det kan innefatta militari
serade grupper, kriminella gäng, föräldrar och andra 
vårdgivare, samfund och religiösa ledare. I sådana 
situationer måste man vid bedömningen av barnets 
välgrundade fruktan beakta huruvida staten är oför
mögen eller ovillig att skydda offret.89 Om staten och 
dess ombud har vidtagit tillräckliga åtgärder eller inte 
för att skydda barnet måste bedömas från fall till fall.

38. Bedömningen ska inte enbart grundas på före
komsten av ett system av rättsregler som krimina
liserar och förutser sanktioner mot den som utövar 
förföljelse. Det är också avgörande huruvida myn
digheterna kan säkerställa att sådana händelser utreds 

  
83 UNHCR:s handbok, punkt 53. Se även dom av den 22 maj 2009 i målet Canada (Citizenship and Immigration) v. oh, 2009 FC 
506, från Federal Court (Canada), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a897a1c2.html, punkt 10.

84 Se dom av den 8 september 2005 i målet Yean and Bosico Children v. The Dominican Republic, IACtHR, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/44e497d94.html där två flickor med haitiskt ursprung nekats rätten till nationalitet och utbildning för att de, bland an
dra skäl, saknade födelseattest; samt dom av den 2 september 2004 i målet “Juvenile Reeducation Institute” v. Paraguay, IACtHR, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bab62.html där domstolen slog fast att underlåtenhet att erbjuda allvarligt marginaliserad 
grupper tillgång till grundläggande hälso och sjukvård innebär ett brott mot rätten till liv enligt ACHR. Se även CRCkommitténs 
allmänna kommentar nr 7, punkt 25, och CRC, General Comment No. 9 (2006): The Rights of children with disabilities, CRC/C/gC/9, 
av den 27 februari 2007 (nedan kallad CRC-kommitténs allmänna kommentar nr 9), http://www.unhcr.org/refworld/docid/461b93f72.
html, punkterna 35–36.

85 UNHCR:s handbok, punkt 54.

86 Se dom av den 9 oktober 1995 i mål nr V95/03256, [1995] RRTA 2263, Australia, RRT, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4b17c13a2.html, där domstolen fann att [fritt översatt] ”ett diskriminerande förvägrande av tillgång till grundläggande utbild
ning är ett förvägrande av en grundläggande mänsklighet som kan räknas som förföljelse”, se punkt 47.

87 Se dom av den 23 september 1996 i målet Ali v. Minister of Citizenship and Immigration, IMM340495, Canada, IRB, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e21b2.html, som rörde en 9årig flicka från Afghanistan. Domstolen slog där fast att [fritt över
satt] ”utbildning är en grundläggande rättighet och jag uppmanar nämnden att besluta att hon bör ses som en konventionsflykting”.

88 I domslut både i Kanada och i Australia har det erkänts att mobbning och trakasserier av skolbarn kan räknas som förföljelse. 
Se till exempel dom av den 27 februari 2003 i målen VA1-02828, VA1-02826, VA1-02827 och VA1-02829, Canada, IRB, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4b18e03d2.html, punkt 36; och dom av den 17 juli 2003 i mål nr N03/46534, [2003] RRTA 670, Australia, 
RRT, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bfd62.html.

89 Se barnkonventionen (CRC) artikel 3, där det anges att konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barn skydd och omvårdnad, 
med avseende på åtgärder som vidtas av både offentliga och privata aktörer; ACHR, artiklarna 17 och 19; den afrikanska stadgan 
för barnens rättigheter och välfärd, artiklarna 1.3 och 81. Se även UNHCR:s handbok, punkt 65; UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad 
förföljelse, punkt 19; samt IACtHR:s yttrande av den 28 augusti 2002 Advisory Opinion on Juridical Condition and Human Rights of 
the Child, nr oC17/02, IACtHR, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4268c57c4.html.
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grundligt och att de som är ansvariga identifieras och 
bestraffas på lämpligt sätt.90 Följaktligen är paragrafer 
i lagstiftningen som förbjuder eller fördömer sådan 
behandling av barn som skulle kunna räknas som 
förföljelse inte i sig ett tillräckligt skäl för att avslå ett 
barns yrkan om flyktingstatus.91 

39. Barnets möjlighet att få skydd från staten beror 
också på förmågan och viljan hos barnets föräldrar, 
andra vårdnadshavare eller förmyndare att ta del av rät
tigheter och erhålla skydd på barnets vägnar. Det kan 
innebära att man lämnar in ett klagomål hos polisen, 
förvaltningsmyndigheterna eller på institutioner inom 
samhällsservicen. Alla barn har dock inte en vuxen som 
kan representera dem, vilket är fallet till exempel med 
ensamkommande eller föräldralösa barn, eller i fall där 
en förälder, annan vårdnadshavare eller förmyndare 
är utövaren av förföljelsen. Det är viktigt att komma 
ihåg att barn på grund av sin unga ålder kanske inte 
är i stånd att ta kontakt med tjänstemän inom ord
ningsmakt och rättsväsende eller att tydligt uttrycka sin 
fruktan eller klagomål på samma sätt som vuxna. Barn 
kan mer lättvindigt avfärdas eller inte bli tagna på allvar 
av berörda tjänstemän, och tjänstemännen själva kan 
sakna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att 
intervjua och lyssna på barnen.

C) FöRFöLJELSEgRUNDER I 1951 åRS  
FLyKTINgKoNVENTIoN

40. På samma sätt som vid vuxnas yrkanden om flyk
tingstatus, är det nödvändigt att fastställa om barnets 
välgrundade fruktan för förföljelse är kopplad eller 
inte till en eller flera av de fem förföljelsegrunder som 
räknas upp i artikel 1 A.2 i 1951 års konvention. Det 

är tillräckligt att konventionsgrunden är en faktor 
med relevans för förföljelsen; den behöver inte vara 
det enda, eller ens dominerande, skälet.

Ras och nationalitet eller etnicitet
41. I många sammanhang är ras, nationalitet eller 
etnicitet källan till barns asylansökningar. Policyer 
som nekar barn av särskild ras eller etnicitet rätten till 
en nationalitet eller att bli registrerade vid födelsen,92 
eller som nekar barn från vissa bestämda etniska 
grupper deras rätt till utbildning eller hälsovård faller 
inom den här kategorin. Den här konventionsgrun
den är också tillämplig på policyer som syftar till att 
skilja barn från deras föräldrar på grundval av särskild 
ras, etnicitet eller tillhörighet till en ursprungsbe
folkning. Att systematiskt utsätta flickor som tillhör 
etniska minoriteter för våldtäkt, människohandel, 
eller rekrytering till väpnade styrkor eller grupper kan 
också utredas inom ramen för denna konventions
grund.

Religion
42. På samma sätt som för en vuxen, kan ett barns 
religiösa tro eller vägran att hysa sådan tro, utsätta 
honom/henne för risk för förföljelse. För att denna 
konventionsgrund ska vara tillämplig är det inte 
nödvändigt att barnet aktivt praktiserar sin tro. Det 
räcker med att barnet helt enkelt uppfattas som tillhö
rig en viss religiös tro eller en sekt eller religiös grupp, 
till exempel med anledning av hans/hennes föräldrars 
religiösa tro.93 

43. Barn har ett mycket begränsat eller inget inflytan
de alls över vilken religion de tillhör eller efterlever, 
och tillhörigheten till en religion kan praktiskt taget 

90 Se till exempel dom av den 29 juli 1988 i målet Velásquez Rodríguez, Series C, No. 4, IACtHR, punkt 174 http://www.unhcr.org/
refworld/docid/40279a9e4.html; dom av den 3 december 2003 i målet M.C. v. Bulgaria, Application No. 39272/98, ECtHR, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/47b19f492.html. Se även allmänna rekommendationer nr 19 och 20 från FN:s kommitté för avskaf
fande av diskriminering av kvinnor (CEDAW), antagna vid det 11:e mötet 1992 (ingår i dokument A/47/38) http://www.unhcr.org/
refworld/docid/453882a422.html, punkt 9; FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna: The due diligence standard as a tool for 
the elimination of violence against women: Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Conse-
quences, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61, av den 20 januari 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377afb0.html.

91 UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse, punkt 11.

92 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html (svenska: http://www.
fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf) artikel 15; ICCPR artikel 24.2 och 24.3; CRC artikel 7.
  
93 UNHCR:s riktlinjer för internationellt skydd nr 6, Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/04/06, av den 28 april 2004 
(nedan kallade UNHCR:s riktlinjer om förföljelse på grund av religion) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html.
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vara lika medfödd som ens etnicitet eller ras. I vissa 
länder tilldelar religionen barnen särskilda roller och 
beteenden, och ett barn kan bestraffas om det inte 
lever upp till sin tilldelade roll eller vägrar att hålla sig 
till den religiösa koden. Av den anledningen kan han 
eller hon hysa en välgrundad fruktan för förföljelse på 
grund av religion.

44. Motiv till förföljelse som avser ett barns vägran att 
hålla sig till föreskrivna könsroller kan också utredas 
under denna grund. Särskilt flickor kan drabbas av 
förföljelse på grundval av religion. Tonårsflickor kan 
utsättas för krav på att utföra traditionella slavupp
gifter eller att tillhandahålla sexuella tjänster. De kan 
bli tvungna att underkasta sig kvinnlig könsstymp
ning eller bli bestraffade för hedersbrott i religionens 
namn.94 I andra sammanhang kan barn – både pojkar 
och flickor – av religiösa eller besläktade ideologiska 
skäl bli måltavlor för rekrytering till väpnade grupper 
eller till en stats väpnade styrkor.

Politisk åskådning
45. Tillämpningen av konventionsgrunden ”politisk 
åskådning” är inte begränsad till vuxnas asylansökning
ar. En yrkan baserad på politisk åskådning förutsätter 
att den sökande har åsikter, eller tillskrivs åsikter som 
inte tolereras av myndigheterna eller samhället och 
som är kritiska mot allmänt accepterade policyer, 
traditioner eller metoder. Huruvida ett barn är i stånd 
eller inte att hysa en politisk åskådning, är en sakfråga 
som ska fastslås genom en bedömning av barnets 
mognad, utveckling och utbildningsnivå samt hans/
hennes förmåga att klart uttrycka dessa åsikter. Det är 
viktigt att erkänna att barn kan vara politiskt aktiva 
och ha bestämda politiska åsikter, oberoende av vux
na, och att de kan hysa en fruktan att bli förföljda för 
dessa åsikter. Många nationella frihets och proteströ
relser drivs av studentaktivister, däribland skolbarn. 

Barn kan till exempel vara involverade i distribution 
av flygblad, delta i demonstrationer, fungera som 
kurirer eller vara delaktiga i underjordisk verksamhet.

46. Dessutom kan vuxnas, t.ex. föräldrarnas, uppfatt
ningar och åsikter tillskrivas barn av myndigheterna 
eller av ickestatliga aktörer.95 Det kan vara fallet även 
om ett barn inte är i stånd att redogöra för förälderns 
politiska åsikter eller aktiviteter, eller då föräldern 
med avsikt undanhållit barnet sådan information för 
att skydda honom/henne. Under sådana omständig
heter bör fallet i fråga utredas inte bara med utgångs
punkt från konventionsgrunden politisk åskådning 
utan också utifrån grunden tillhörighet till viss 
samhällsgrupp (i det här fallet ”familjen”).

47. Grunder som rör (tillskriven) politisk åskådning 
och religion kan ofta överlappa varandra i barns asyl
ansökningar. Den sociala roll som tillskrivs kvinnor 
och flickor i vissa samhällen kan vara avhängig krav 
som ställs av staten eller den officiella religionen. 
Myndigheterna eller andra utövare av förföljelse kan 
uppfatta en flickas underlåtelse att anpassa sig till 
den förväntade rollen som en vägran att utöva eller 
hysa viss religiös tro. Samtidigt kan en underlåtelse 
att anpassa sig tolkas som att vederbörande hyser en 
oacceptabel politisk åsikt som hotar grundläggande 
maktstrukturer. Det kan vara fallet särskilt i samhäl
len där det råder liten åtskillnad mellan religiösa och 
statliga institutioner, lagstiftning och doktriner.96 

Tillhörighet till viss samhällsgrupp
48. Barns yrkanden om flyktingstatus har oftast ana
lyserats i sammanhang som rör konventionsgrunden 
”tillhörighet till viss samhällsgrupp”, även om övriga 
konventionsgrunder också kan vara tillämpliga. I 
UNHCR:s riktlinjer fastslås följande: 

94 Ibid, punkt 24.

95 Se beslut i ärendet Timnit Daniel and Simret Daniel, A70 483 789 & A70 483 774, BIA (USA), av den 31 januari 2002 (opublice
rat, icke prejudicerande beslut). Rätten fann att det faktum att [fritt översatt] ”de svarande var för unga för att faktiskt ha en politisk 
åsikt är irrelevant; det räcker med att myndigheterna trodde att de stödde EPLF.”

96 UNHCR:s riktlinjer om könsrelaterad förföljelse, op. cit. punkt 26.
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En viss samhällsgrupp är en grupp av personer som 
gemensamt har en utmärkande egenskap annan än 
deras	risk	att	bli	förföljda,	eller	som	uppfattas	som	
en grupp av samhället. Det handlar ofta om en 
egenskap	som	är	medfödd,	oföränderlig,	eller	som	på	
annat sätt är av grundläggande betydelse för iden
titeten,	samvetet	eller	utövandet	av	ens	mänskliga	
rättigheter.97 

49. Ålder är, i strikt mening, varken en medfödd 
eller en bestående egenskap, eftersom den förändras 
kontinuerligt. Men att vara barn utgör trots detta 
en oföränderlig egenskap vid en viss given tidpunkt. 
Ett barn är helt ur stånd att ta avstånd från sin ålder 
för att undgå fruktad förföljelse.98 Det faktum att 
barnet omsider kommer att bli äldre är irrelevant för 
fastställandet av tillhörigheten till en viss samhälls
grupp med utgångspunkt från de fakta som framförs i 
asylansökan. Att vara barn är av omedelbar betydelse 
för ens identitet, både i samhällets ögon och ur det 
enskilda barnets perspektiv. Många lagstiftningar 
innehåller åldersstyrda eller åldersrelaterade bestäm
melser, som fastlagda åldrar för militärtjänstgöring, 
för sexuellt samtycke, för att ingå äktenskap eller för 
skolplikt. Barn har också många generella egenskaper 
gemensamt, som oskuldsfullhet, relativ omognad, 

mottaglighet för intryck och utvecklingsförmåga. I de 
flesta samhällen skiljer man mellan barn och vuxna 
eftersom man inser att barnen fordrar speciell upp
märksamhet och omsorg. Man hänvisar till barn med 
en rad beskrivande ord som används för att identifiera 
eller beteckna dem, som ”unga”, ”spädbarn”, ”barn”, 
”pojkar”, ”flickor” eller ”tonåringar”. Identifieringen 
av samhällsgrupper kan också bygga på det faktum att 
barn delar en gemensam socialt konstruerad erfaren
het, som den att bli utsatt för övergrepp, bli övergi
ven, utfattig eller internflykting.

50. En rad grupperingar av barn kan sålunda utgöra 
grundval för yrkan om flyktingstatus under konven
tionsgrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. 
Precis som ”kvinnor” har blivit erkända som en viss 
samhällsgrupp inom åtskilliga jurisdiktioner, så kan 
”barn” eller en mindre undergrupp av gruppen barn 
utgöra en viss samhällsgrupp.99 Ålder och andra egen
skaper kan ringa in grupper som ”övergivna barn”100, 
”barn med funktionsnedsättningar”, ”föräldralösa”, 
eller barn födda utanför ramen för en tvingande famil
jeplaneringspolitik eller i ickeauktoriserade äktenskap, 
som också refereras till som ”svarta barn” 101. I sam
manhanget kan också den sökandes familj utgöra en 
samhällsgrupp102.

97 UNHCR:s riktlinjer om internationellt skydd nr 2 om tillhörighet till viss samhällsgrupp, Guidelines on International Protection No. 2: 
‘Membership of a Particular Social Group’ within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating 
to the Status of Refugees, HCR/gIP/02/02, av den 7 maj 2002, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html, punkt 11.

98 Se beslut av den 30 juli 2008 i ärendet S-E-G-, et al., 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008), BIA (USA), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4891da5b2.html, där det noterades att [fritt översatt] ”vi erkänner att man inte kan styra över sin åldersförändring och att 
om en individ tidigare har förföljts på grund av tillhörighet till en åldersdefinierad specifik samhällsgrupp, eller utsätts för sådan 
förföljelse vid en tid då personens ålder placerar honom inom den gruppen, kan en asylansökan fortfarande prövas.” (s. 583); beslut 
av den 15 mars 2007 i ärendet LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department, 
[2008] U.K. AIT 00005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html, där rätten fann att den sökande [fritt översatt] ”även 
om han, förutsatt att han överlever, förr eller senare kommer att upphöra att vara ett barn, ändå oupphörligen ska räknas som ett 
barn vid bedömningen” punkt 6; beslut av den 21 februari 2000 i ärendet V99-02929, IRB (Canada), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4b18e5592.html, där man fann att [fritt översatt] ”barnets sårbarhet uppkommer som en följd av hans ställning som minder
årig. Hans sårbarhet som minderårig är en inneboende och oföränderlig egenskap, oavsett om barnet växer upp och blir vuxen.”

99 I beslutet i ärendet In re Fauziya Kasinga, op. cit., hävdades att ”unga kvinnor” kan utgöra en viss samhällsgrupp.
 
100 I ett beslut av den 31 maj 1999 i ärende V97-03500, Canada, Convention Refugee Determination Division, erkänns att över
givna barn i Mexiko kan utgöra en viss samhällsgrupp. (En sammanfattning finns på http://www2.irbcisr.gc.ca/en/decisions/reflex/
index_e.htm?action=article.view&id=1749). Se även dom av den 30 april 2009 i mål nr 0805331, [2009] RRTA 347, Australia, RRT, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2681692.html, där domstolen ansåg att den sökande (ett tvåårigt barn) tillhörde en viss 
samhällsgrupp bestående av ”barn till förföljda dissidenter”.
  
101 Detta har bekräftats i ett flertal domar i Australien. Se till exempel domen i målet Chen Shi Hai, op. cit., och senare dom av den 
3 juni 2009 i mål nr 0901642, [2009] RRTA 502, Australia, RRT, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a76ddbf2.html.

102 Se dom i målet Aguirre-Cervantes, op. cit., där rätten fann att [fritt översatt] ”tillhörighet till en familj är helt klart en oföränderlig 
egenskap som är grundläggande för en persons identitet”, och man konstaterade att ”obestridda bevis tyder på att Mr. Aguirres 
syfte var att förtrycka och förfölja sina närmaste familjemedlemmar.”
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51. Den sökandes tillhörighet till en barnbaserad 
samhällsgrupp behöver inte nödvändigtvis upp
höra att existera så snart hans/hennes barndom tar 
slut. Följderna av att tidigare ha tillhört en sådan 
samhällsgrupp behöver inte ha upphört, även om 
nyckelfaktorn för identifiering med gruppen (dvs. 
den sökandes unga ålder) inte längre är tillämplig. En 
tidigare gemensam erfarenhet kan till exempel vara en 
egenskap som är oföränderlig, historisk och identi
fierande för grupper som ”före detta barnsoldater”103 

eller ”barn utsatta för människohandel” och tillhörig
het till sådana grupper kan föranleda en fruktan för 
framtida förföljelse.104 

52. Några av de mer framträdande sociala  
grupperingarna innefattar följande: 

i. Gatubarn kan betraktas som en viss samhällsgrupp. 
Barn som bor och/eller arbetar på gatan är bland de 
mest synliga av alla barn, ofta identifierade av samhäl
let som socialt utstötta. Deras gemensamma känne
tecken är deras unga ålder och att de har gatan som 
sitt hem och/eller källa till uppehälle. Särskilt för barn 
som har vuxit upp under sådana förhållanden, är livs
stilen av grundläggande betydelse för identiteten och 
ofta svår att förändra. Många av de här barnen har 
tagit till sig beteckningen ”gatubarn” eftersom den 
erbjuder dem en känsla av identitet och tillhörighet, 
även om de kanske bor och/eller arbetar på gatorna av 

en rad olika skäl. De har kanske också gemensamma 
upplevelser sen tidigare av våld i hemmet, sexuella 
övergrepp, utnyttjande eller av att vara föräldralösa 
eller övergivna.105 

ii. Barn drabbade av HIV/AIDS, däribland både de 
som är hivpositiva och de med en hivpositiv förälder 
eller annan släkting, kan också betraktas som en viss 
samhällsgrupp. Det faktum att man är hivpositiv 
existerar oberoende av den eventuella förföljelse man 
kan bli utsatt för mot bakgrund av sin hivstatus. Bar
nens eller deras familjers status kan skilja ut dem från 
andra, och även om den kan vara hanterlig och/eller 
behandlingsbar är deras status i mångt och mycket 
oföränderlig.106 

iii. När en väpnad styrka eller grupp väljer ut barn 
som målgrupp för rekrytering eller användning av 
något slag, kan barnen utgöra en viss samhällsgrupp, 
på grund av den inneboende och oföränderliga 
egenskapen att de tillhör en viss åldersgrupp liksom 
det faktum att de uppfattas som en grupp av samhäl
let i vilket de lever. På samma sätt som när det gäller 
vuxna, kan ett barn som vägrar värnplikt, deserterar 
eller på annat sätt vägrar att anslutna sig till en väp
nad styrka, uppfattas hysa en politisk åskådning. I det 
fallet kan också en koppling till konventionsgrunden 
politisk åskådning fastställas.107 

103 I domen av den 14 maj 2003 i målet Lukwago v. Ashcroft, Attorney General, 02-1812, U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a7078c3.html, fann rätten att [fritt översatt] ”tillhörighet till en grupp av före detta barnsolda
ter som har flytt från LRA:s fångenskap passar in precis på BIA:s eget erkännande av att ett gemensamt förflutet kan vara tillräckligt 
för att länka samman medlemmarna i ’en viss samhällsgrupp’.”

104 UNHCR:s riktlinjer om offer för människohandel, punkt 39. Se även dom av den 30 juni 2003 i mål nr N02/42226, [2003] RRTA 
615, Australia, RRT, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c2b02.html, som rörde en ung kvinna från Uzbekistan. Den identi
fierade gruppen var [fritt översatt] ”uzbekistanska kvinnor som tvingats till prostitution utomlands och som uppfattas ha överskridit 
sociala normer.”

105 Se till exempel beslut av den 6 november 2001 i ärendet B-F-O-, A78 677 043, U.S. BIA, (opublicerat, icke prejudicerande 
beslut). Rätten fann där att den sökande, som var ett övergivet gatubarn, hyste en välgrundad fruktan för förföljelse grundat på 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Se även beslut i ärendet LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State 
for the Home Department, op. cit. där rätten fanns att den sökandes fruktan att utsättas för skada som föräldralöst gatubarn var 
[fritt översatt] ”en följd av dennes tillhörighet till en grupp som delar en oföränderlig egenskap och, med hänvisning till flykting
konventionen, utgör en viss samhällsgrupp”, punkt 7.

106 Se vidare CRCkommitténs allmänna kommentar nr 3: HIV/AIDS and the Rights of the Child, av den 17 mars 2003,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834e15.html.

107 UNHCR:s handbok, punkterna 169–171; UNHCR:s riktlinjer om förföljelse på grund av religion, punkterna 25–26.
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D) ”INTERNFLyKTS” ELLER  
”oMFLyTTNINgS”ALTERNATIV

53. En bedömning av frågan om internflyktsalternativ 
innehåller två delar: är det relevant i sammanhanget 
att undersöka ett sådant alternativ, och hur rimliga är 
de föreslagna områdena som interna flykt eller om
flyttningsalternativ.108 Barnets bästa måste genomsyra 
både relevans och rimlighetsbedömningen.

54. På samma sätt som för vuxna, är ett internflyktsal
ternativ bara relevant om den sökande i praktiken på 
ett säkert och lagligt sätt kan ta sig till och uppehålla 
sig på den plats dit han eller hon flyttas.109 Särskilt när 
det gäller könsrelaterad förföljelse, såsom våld i hem
met och kvinnlig könsstympning, som oftast utövas 
av privata aktörer, kan avsaknad av effektivt skydd 
från statens sida i en del av landet vara en indikation 
på att staten kanske inte heller är förmögen eller vil
lig att skydda barnet i någon annan del av landet.110  
Om barnet ska flyttas till exempel från ett område på 
landsbygden till en stadsmiljö, måste man också nog
grant undersöka skyddsriskerna på platsen dit barnet 
flyttas, med hänsyn till barnets ålder och förmåga att 
klara sig.

55. I de fall då ett internflykts eller omflyttningsal
ternativ bedöms vara relevant kan en plats som före
slås för internflykt vara rimlig när det gäller en vuxen, 
men kanske inte betraktas som rimlig i fråga om ett 

barn. ”Rimlighetsprövningen” ska vara specifik för 
varje enskild sökande, och kan därmed inte utföras 
som ett test med avseende på en hypotetisk ”rimlig 
person”. Åldern och barnets bästa är bland de faktorer 
som måste beaktas vid bedömningen av genomförbar
heten hos ett internflyktsalternativ.111

56. När det gäller ensamkommande barn, som inte 
återvänder till ursprungslandet tillsammans med 
familjemedlemmar eller med annat vuxenstöd, måste 
man särskilt noga avväga huruvida en sådan omflytt
ning är rimlig eller inte. Internflykts eller omflytt
ningsalternativ är till exempel inte lämpliga i fall där 
ensamkommande barn saknar kända släktingar som 
bor i ursprungslandet och som är villiga att stödja 
eller ta hand om dem, och omflyttningen innebär 
att barnet måste bo på egen hand utan tillräcklig 
omsorg och hjälp från statens sida. Vad som endast är 
besvärligt för en vuxen kan mycket väl innebära svåra 
påfrestningar för ett barn, särskilt i frånvaro av vänner 
eller närstående.112 Sådan omflyttning kan kränka 
mänskliga rättigheter som rätten till liv, överlevnad 
och utveckling, principen om barnets bästa och rätten 
att inte bli utsatt för omänsklig behandling.113 

57. Om det enda tillgängliga omflyttningsalternati
vet är att placera barnet i institutionell omvårdnad, 
måste en ordentlig bedömning göras av den omsorg, 
den hälsovård och de utbildningsmöjligheter erbjuds, 
liksom av de långsiktiga framtidsutsikterna för vuxna 

108 UNHCR:s riktlinjer om internationellt skydd nr 4: ”Internal Flight or Relocation Alternative” Within the Context of Article 1A(2) 
of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/04, av den 23 juli 2003, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html.

109 Ibid, punkt 7. 

110 Ibid, punkt 15.
 
111 Ibid, para. 25. För ytterligare faktorer, se CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 84, under rubriken Return to Coun-
try of Origin. Även om de författats med en annan kontext i åtanke, är dessa faktorer lika relevanta vid bedömningen av ett internt 
flykt/omflyttningsalternativ.

112 Se till exempel dom av den 12 mars 1999 i målet Elmi v. Minister of Citizenship and Immigration, Federal Court (Canada), nr 
IMM58098, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c5932.html.

113 CRC, artiklarna 3, 6 och 37. Se även dom av den 12 oktober 2006 i målet Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, 
Application No. 13178/03, ECtHR, http://www.unhcr.org/refworld/docid/45d5cef72.html, som rörde återsändande (inte intern om
flyttning) av en ensamkommande femårig flicka. Domstolen var [fritt översatt] ”slagen av underlåtenheten att tillhandahålla lämplig 
förberedelse, övervakning och säkerhetsåtgärder i samband med hennes utvisning” och noterade vidare att ”förhållandena måste 
ha orsakat henne extrem oro och visade prov på en sådan total avsaknad av humanitet gentemot någon i hennes ålder och i hennes 
situation som ensamkommande minderårig att det måste räknas som omänsklig behandling [brott mot artikel 3 i den europeiska 
konventionen om mänskliga rättigheter]”, punkterna 66 och 69.
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som blivit institutionaliserade som barn.114 Behand
lingen av, såväl som den sociala och kulturella synen 
på, föräldralösa och andra barn i institutionell omsorg 
behöver utvärderas noggrant, eftersom dessa barn 
kan bli utstötta i samhället och utsatta för trakasserier 
eller övergrepp, vilket gör den föreslagna platsen för 
omflyttning orimlig under vissa omständigheter.

E) TILLÄMPNINg AV UTESLUTANDEKLAUSULERNA 
På BARN

58. Uteslutandeklausulerna i artikel 1 F i 1951 års 
flyktingkonvention slår fast att vissa gärningar är så 
allvarliga att de medför att förövarna inte förtjänar in
ternationellt skydd som flyktingar.115 Eftersom artikel 
1 F är avsedd att värna asylinstrumentets integritet, 
måste den tillämpas ”med yttersta noggrannhet”. Som 
vid alla undantag från människorättsgarantier, krävs 
en restriktiv tolkning av uteslutandeklausulerna med 
hänsyn till de allvarliga konsekvenser som ett uteslu
tande kan få för en individ.116 Uteslutandeklausulerna 
är utförligt beskrivna i artikel 1 F, och inga förbehåll 
är tillåtna.117 

59. Med hänsyn till barns särskilda omständigheter 
och utsatthet, måste tillämpning av uteslutandeklau
sulerna på barn alltid ske med stor försiktighet. När 
det gäller barn i unga åldrar är uteslutandeklausulerna 
över huvud taget inte tillämpliga. I fall där det görs 
gällande att barn har begått brott i samband med att 
deras egna rättigheter blivit kränkta (till exempel då 
de varit anslutna till väpnade styrkor eller väpnade 
grupper), är det viktigt att komma ihåg att de kan 
vara offer för överträdelser av internationell rätt och 
inte bara förövare.118  

60. Även om uteslutandeklausulerna i artikel 1 F inte 
gör någon åtskillnad mellan vuxna och barn, kan 
artikel 1 F bara tillämpas på ett barn om hon/han har 
uppnått straffmyndig ålder enligt internationell och/
eller nationell lagstiftning vid den tidpunkt då den 
gärning som leder till uteslutande ska ha begåtts.119  
Följaktligen kan inte barn som är under straffbar 
ålder hållas ansvariga för en gärning som omfat
tas av uteslutandeklausulerna.120 Enligt artikel 40 
i barnkonventionen ska staterna fastställa en lägsta 
straffbarhetsålder, men det finns ingen universellt 

114 Se CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 85. Se även Inter-Agency Guiding Principles, op cit., där det anges att 
institutionellt omhändertagande måste ses som en sista utväg, eftersom [fritt översatt] ”boendeinstitutioner sällan kan erbjuda den 
typ av utvecklande omvårdnad och stöd som ett barn behöver, och i många fall kan de inte ens erbjuda en rimlig skyddsnivå”, s. 46.

115 UNHCR:s tolkningsrekommendationer i fråga om bedömningsgrunder och förfaranden för tillämpning av artikel 1 F i 1951 års 
konvention framgår av UNHCR:s riktlinjer för internationellt skydd nr 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, av den 4 september 2003, (nedan kallade UNHCR:s riktlinjer om 
uteslutandeklausulerna) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html; UNHCR, Background Note on the Application of the 
Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, av den 4 september 2003, (nedan kallad 
UNHCR:s bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html; UNHCR, Statement 
on Article 1F of the 1951 Convention, juli 2009, (nedan kallat UNHCR:s uttalande om artikel 1 F), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4a5de2992.html; samt UNHCR:s handbok, punkterna 140–163.

116 UNHCR:s riktlinjer om uteslutandeklausulerna, punkt 2; UNHCR:s bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna, punkt 4. UNHCR:s 
handbok, punkt 149. Se även ExComs slutsatser nr 82 (XLVIII), Safeguarding Asylum, av den 17 oktober 1997, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae68c958.html, punkt v; nr 102 (LVI) 2005, General Conclusion on International Protection, av den 7 oktober 2005, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/43575ce3e.html, punkt i; nr 103 (LVI), Conclusion on the Provision on International Protection 
Including Through Complementary Forms of Protection, av den 7 oktober 2005, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.
html, punkt d.

117 UNHCR:s riktlinjer om uteslutandeklausulerna, punkt 3; UNHCR:s bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna, punkt 7.

118 I Parisprinciperna fastslås att: [fritt översatt] ”Barn som under internationell rätt åtalas för brott som de påstås ha begått medan 
de varit engagerade i väpnade styrkor eller väpnade grupper ska i första hand betraktas som offer för brott mot internationell rätt 
och inte endast som förövare. De måste behandlas enligt internationell rätt i ett perspektiv av återställande rättvisa och social 
rehabilitering, i överensstämmelse med internationell rätt som erbjuder barn särskilt skydd genom en rad överenskommelser och 
principer” punkt 3.6. Det bör också noteras att åklagaren för SCSL valde att inte åtala barn i åldrarna 15–18 år, eftersom de själva 
var offer för internationella brott.

119 UNHCR:s riktlinjer om uteslutandeklausulerna, punkt 28.

120 UNHCR:s bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna, punkt 91. om åldern för straffmyndighet är högre i ursprungslandet än i 
värdlandet, ska detta beaktas till barnets fördel.
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121 FN:s barnrättskommitté har vädjat till staterna att inte sänka minimiåldern till 12 år och angett att en högre ålder, som 14 eller 
16 år, [fritt översatt] ”bidrar till ett rättssystem för ungdomar som […] behandlar barn som är i konflikt med lagen utan att använda 
domstolsförfaranden”, se CRCkommitténs allmänna kommentar nr 10 (2007): Children’s Rights in Juvenile Justice, CRC/C/gC/10, 
av den 25 april 2007, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4670fca12.html, punkt 33. Se även Förenta nationernas minimistandard
regler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet (”Pekingreglerna”) antagna av FN:s generalförsamling genom resolution A/
RES/40/33 den 29 november 1985, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2203c.html, där det anges att [fritt översatt] ”mini
miåldern för ungdomars straffrättsliga ansvar inte ska fastställas vid alltför låg ålder, mot bakgrund av ungdomars känslomässiga, 
psykiska och intellektuella mognad”, regel 4.1.

122 FN:s säkerhetsråd, Stadga för Specialdomstolen för Sierra Leone, 16 januari 2002, artikel 7.

123 Romstadgan, artikel 26.

124 För ytterligare information om uteslutandeklausulerna i fallet med barnsoldater, se UNHCR:s Advisory Opinion From the Office 
of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Regarding the International Standards for Exclusion From Refu-
gee Status as Applied to Child Soldiers, av den 12 september 2005 (nedan kallat UNHCR:s rådgivande yttrande om tillämpning av 
uteslutandeklausulerna på barnsoldater), http://www.unhcr.org/refworld/docid/440eda694.html.
  
125 UNHCR:s uttalande om artikel 1 F, s. 7.
  
126 För en detaljerad analys av frågor som rör förfaranden i samband med uteslutande, se UNHCR:s riktlinjer om uteslutande
klausulerna, punkterna 31–36 och UNHCR:s bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna, punkterna 98–113.

erkänd åldersgräns.121 I olika jurisdiktioner förekom
mer minimiåldrar från 7 år upp till högre åldrar som 
16 eller 18 år, medan man i stadgorna för Special
domstolen	för	Sierra	Leone122 och Internationella 
brottmålsdomstolen123 har satt åldersgränsen till 15 
respektive 18 år.

61. Med hänsyn till skillnaderna mellan stater och 
olika jurisdiktioner avseende fastställd minimiålder 
för straffrättsligt ansvar, bör man bedöma den känslo
mässiga, mentala och intellektuella mognaden hos alla 
barn över den tillämpliga åldersgränsen för straffan
svar i landet, för att fastställa huruvida hon/han har 
den mentala förmåga som krävs för att hållas ansvarig 
för ett brott inom ramen för artikel 1 F. Sådana över
väganden är särskilt viktiga när åldersgränsen ligger på 
den lägre delen av skalan, men det är också relevant 
om det inte finns några bevis om ålder och det inte 
kan fastställas om barnet har uppnått straffmyndig 
ålder eller är äldre än så. Ju yngre barnet är, desto 
större är sannolikheten att den erforderliga mentala 
förmågan inte existerade vid tidpunkten ifråga.

62. Som vid varje bedömning med avseende på ute
slutandeklausulerna, måste man göra en analys i tre 
steg om det finns indikationer på att barnet har varit 
involverat i gärningar som kan föranleda ett uteslu
tande.124 Analysen ska omfatta följande: i) gärning
arna i fråga ska bedömas gentemot uteslutandeklau

sulerna, med beaktande av gärningarnas beskaffenhet 
såväl som kontexten och alla individuella omständig
heter då de ägde rum; ii) det ska påvisas i varje enskilt 
fall att barnet begått ett brott som täcks av en av un
derklausulerna i artikel 1 F, eller att barnet deltagit i 
förövandet av ett sådant brott på ett sätt som föranle
der straffrättsligt ansvar i enlighet med internationellt 
tillämpliga normer; och iii) det ska fastställas, i de fall 
där individuellt ansvar har fastslagits, om följderna av 
att uteslutas från flyktingstatus står i proportion till 
hur allvarliga de begångna brotten är.125

63. Det är viktigt att göra en grundlig och individu
ell analys av alla omständigheter i varje enskilt fall. I 
ett barns fall bör analysen ta hänsyn inte bara till de 
allmänna uteslutandeprinciperna utan också till regler 
och principer som rör barns särskilda status, rättighe
ter och skydd under asylprocessens alla stadier enligt 
internationell och nationell rätt. I synnerhet måste 
de principer beaktas som gäller barnets bästa, barnets 
mentala kapacitet och barnets förmåga att förstå och 
samtycka till gärningar som det uppmanats eller fått 
order om att utföra. En rigorös tillämpning av rätts
liga och procedurmässiga normer för uteslutande är 
också av yttersta vikt.126 

64. Baserat på ovanstående, är följande överväganden 
av stor betydelse vid tillämpningen av uteslutande
klausulerna på gärningar begångna av barn:
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i. En viktig faktor i analysen av hur uteslutandeklau
sulerna ska tillämpas, är huruvida barnet i fråga har 
eller saknar den mentala förmåga (mens rea) som 
krävs för att man ska kunna fastställa dess individuella 
ansvar för begångna gärningar av uteslutande karak
tär, det vill säga om barnet har handlat med erfor
derligt uppsåt och kunskap för att hållas individuellt 
ansvarigt för en gärning som kan föranleda ett uteslu
tande. I den här bedömningen bör man beakta sådana 
faktorer som ett barns emotionella, mentala och 
intellektuella utveckling. Det är viktigt att fastställa 
huruvida barnet var tillräckligt moget för att förstå 
arten och följderna av sitt handlande och därmed kan 
anses ha begått eller deltagit i förövandet av ett brott. 
Grunder på vilka avsaknad av mens rea kan fastställas 
innefattar till exempel allvarliga mentala funktions
hinder, ofrivillig berusning, eller omognad.

ii. Om avsaknad av mens rea inte kan fastställas, 
bör man undersöka om det finns andra grunder för 
befrielse från individuellt ansvar, i synnerhet huruvida 
barnet har handlat under yttre hot om våld, tvång, el
ler för att försvara sig själv eller andra. Sådana faktorer 
är av särskild betydelse när man bedömer yrkanden 
gjorda av före detta barnsoldater. Ytterligare faktorer 
att beakta kan vara: vid vilken ålder blev barnet invol
verat i den väpnade styrkan eller gruppen; orsakerna 
till att hon/han gick med i, och lämnade, den väp
nade styrkan eller gruppen; tidslängden för delta
gande i den väpnade styrkan eller gruppen; följderna 

av att vägra gå med i gruppen; påtvingad användning 
av droger, alkohol eller mediciner; utbildningsnivå 
och förståelse av händelserna ifråga samt den nivå av 
trauma, kränkning eller misshandel som barnet fått 
utstå.127 

iii. Slutligen, om individuellt ansvar kan fastställas, 
måste man fastslå huruvida följden av att bli utesluten 
från flyktingstatus står i proportion till hur allvarlig 
den begångna gärningen är.128 Det medför i allmän
het en avvägning mellan hur allvarligt brottet är och 
graden av den förföljelse som fruktas vid återvän
dande. Om det är sannolikt att den sökande kommer 
att gå svår förföljelse till mötes, måste brottet ifråga 
vara av mycket allvarlig art för att utesluta honom/
henne från flyktingstatus. Frågor att beakta innefattar 
alla förmildrande eller försvårande faktorer som kan 
ha betydelse i det aktuella fallet. När man bedömer 
ett barns yrkan är sådana faktorer som ålder, mognad 
och sårbarhet hos barnet betydelsefulla överväganden, 
även om omständigheterna inte gör gärningarna för
svarbara. När det gäller barnsoldater bör man beakta 
faktorer som misshandel från militärpersonalens 
sida och förhållanden under tjänsten. De följder och 
den behandling som barnet kan gå till mötes vid ett 
återvändande (dvs. allvarliga kränkningar av mänsk
liga rättigheter till följd av att han eller hon lämnat 
den väpnade styrkan eller gruppen) måste också tas i 
beaktande.

127 I beslut som fattats i Frankrike har det erkänts att barn som begått brott som i princip skulle leda till tillämpning av uteslutan
deklausulerna, kan undantas om de befunnit sig i särskilt sårbara situationer. Se till exempel beslut av den 28 april 2005 i ärende 
459358, M.V.; Exclusion, CRR, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43abf5cf4.html; och beslut av den 28 januari 2005 i ärende 
448119, M.C, CRR, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17b5d92.html. Se även dom av den 24 mars 2009 i målen MH (Syria) v. 
Secretary of State for the Home Department; DS (Afghanistan) v. Secretary of State for the Home Department, [2009] EWCA Civ 
226, Court of Appeal (U.K.), http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca60ae2.html, punkt 3. För detaljerad vägledning om grunder 
för friande från individuellt ansvar, se UNHCR:s riktlinjer om uteslutandeklausulerna, punkterna 21–24. UNHCR:s bakgrundsnot om 
uteslutandeklausulerna, punkterna 91–93. UNHCR:s rådgivande yttrande om tillämpning av uteslutandeklausulerna på barnsoldater, 
op cit. s. 10–12.
  
128 För detaljerad vägledning om proportionalitet, se UNHCR:s riktlinjer om uteslutandeklausulerna, punkt 24 och UNHCR:s  
bakgrundsnot om uteslutandeklausulerna, punkterna 76–78.
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IV. Frågor avseende förfaranden och 
beviskrav

65. På grund av deras unga ålder, beroendeställning 
och relativa omognad, bör barn åtnjuta särskilda rätts
garantier med avseende på förfaranden och beviskrav, 
för att säkerställa att riktiga beslut om flyktingstatus 
fattas rörande deras yrkanden.129 De allmänna åtgärder 
som beskrivs nedan anger miniminormer för behand
ling av barn under asylprocessen. De hindrar inte till
lämpningen av mer detaljerade riktlinjer, som exem
pelvis Action for the Rights of Children Resources Pack130, 
Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and 
Separated Children eller olika nationella riktlinjer.131

66. Yrkanden gjorda av sökande som är barn, vare 
sig de har medföljare eller inte, bör normalt handläg
gas med förtur, eftersom barnen ofta har särskilda 
skydds och hjälpbehov. Att ärendet ska handläggas 
med förtur betyder att väntetiderna ska förkortas i 
varje skede av asylprocessen, inbegripet utfärdandet 
av ett beslut rörande asylansökan. Barnen behöver 
dock tillräckligt med tid före asylprocessens början för 
att förbereda sig och fundera på redogörelsen av sina 
erfarenheter som de ska lämna. De behöver tid för 
att bygga tillitsfulla relationer till sin gode man och 
annan professionell personal för att känna sig trygga 
och säkra. Om ett barns yrkan är direkt knuten till 
yrkanden från medföljande familjemedlemmar, eller 

om barn ansöker om härledd status, är det i allmän
het inte nödvändigt att prioritera barnets yrkan såvida 
inte andra överväganden tyder på att förtur vore 
lämpligt.132 

67. Det finns ingen generell regel som föreskriver i 
vems namn ett barns asylansökan bör göras, särskilt 
inte när det gäller barn i mycket ung ålder eller när 
yrkan grundar sig på en förälders fruktan för sitt 
barns säkerhet. Detta är avhängigt tillämpliga natio
nella bestämmelser. Tillräcklig flexibilitet måste dock 
finnas för att tillåta en ändring av namnet på huvud
sökanden under handläggningens gång, om det till 
exempel framkommer att barnet egentligen är lämpli
gare som huvudsökande än barnets förälder. Den här 
flexibiliteten garanterar att administrativa formaliteter 
inte nödvändigtvis förlänger handläggningen.133 

68. För ensamkommande och separerade barn som 
söker asyl, måste ansträngningar göras för att så fort 
som möjligt påbörja spårning av och återförening 
med föräldrar eller andra familjemedlemmar. Det 
finns dock undantag till de här prioriteringarna, när 
information framkommer att spårning eller återför
ening skulle kunna utsätta föräldrarna eller andra 
familjemedlemmar för fara, att barnet har blivit utsatt 
för övergrepp eller försummelse, och/eller att föräld
rar eller familjemedlemmar kan vara eller har varit 
inblandade i förföljelsen av barnet.134

129 Den relevanta åldern för barns åtnjutande av sådana särskilda garantier i fråga om förfaranden som beskrivs i detta avsnitt 
ska tillämpas med avseende på det datum då barnet söker asyl och inte det datum då ett beslut fattas. Detta ska särskiljas från 
analysen av grunderna för yrkande på flyktingstatus, där barnens ålder vid tiden för beslutet också kan vara relevant med hänsyn till 
bedömningens framåtsyftande karaktär.

130 ARC Resource Pack, a capacity building tool for child protection in and after emergencies, material framtaget genom projektet 
Action for the rights of children i samverkan mellan Rädda Barnen, UNHCR, Unicef, oHCHR, International Rescue Committee och 
Terre des Hommes, 7 december 2009, http://www.savethechildren.net/arc.

131 Se till exempel Storbritanniens riktlinjer, Processing an Asylum Application from a Child, av den 2 november 2009, http://www.
bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/asylumprocessguidance/specialcases/guidance/processingasylumappli
cation1.pdf?view=Binary; U.K. Border Agency Code of Practice for Keeping Children Safe from Harm, december 2008, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4948f8662.html; Finland, Directorate of Immigration, Guidelines for Interviewing (Separated) Minors, 
mars 2002, http://www.unhcr.org/refworld/docid/430ae8d72.html; USA:s riktlinjer om barns asylansökningar, op cit.; Canada, IRB, 
Guidelines Issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(4) of the Immigration Act: Guideline 3 – Child Refugee Claimants: 
Procedural and Evidentiary Issues, 30 september 1996, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b31d3b.html.

132 UNHCR, Procedural Standards for Refugee Status Determination Under UNHCR’s Mandate, 20 november 2003, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html, sidorna 325 och 421 till 423.
  
133 Detta är särskilt relevant i fråga om yrkanden som rör kvinnlig könsstympning eller tvångsäktenskap, där föräldrar flyr med sitt 
barn i fruktan för hans/hennes liv, även om barnet kanske inte fullt ut förstår anledningen till flykten.

134 Spårande av familjemedlemmar och återförening har tagits upp i ett antal av ExComs slutsatser, bland annat helt nyligen i 
ExComs slutsatser nr 107, punkt (h)iii. Se även UNHCR:s Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, op cit.; 
CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 81.
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69. Man behöver omedelbart tillsätta en oberoende, 
kvalificerad god man, utan kostnad då det rör en
samkommande eller separerade barn. Barn som är 
huvudsökande i en asylprocess är också berättigade 
till ett juridiskt ombud.135 Sådana ombud bör vara 
ordentligt utbildade och ge barnet stöd genom hela 
processen.

70. Barns rätt att uttrycka sina åsikter och delta på 
ett meningsfullt sätt är också viktigt inom ramen för 
asylförfaranden.136 Ett barns egen redogörelse för sina 
upplevelser är ofta oumbärlig för att identifiera hans/
hennes individuella skyddsbehov och i många fall är 
barnet den enda källan till information. För att säker
ställa att barnet har möjlighet att uttrycka sina åsikter 
och behov, fordras att man utvecklar och tillämpar 
ett förfarande och en miljö som är trygg och lämplig 
för barn och som genererar tillit under alla skeden 
av asylprocessen. Det är viktigt att barn erhåller all 
nödvändig information, på ett lämpligt sätt och på ett 
språk de förstår, om de valmöjligheter som finns och 
följderna av dem.137 Det innefattar information om 
deras rätt till sekretess och konfidentialitet och där
med möjligheterna för dem att uttrycka sina åsikter 
utan tvång, restriktioner eller fruktan för vedergäll
ning.138

71. Det är viktigt att välja lämpliga metoder för att 
kommunicera med barnet i de olika stadierna i asyl
processen, inbegripet asylintervjun, och hänsyn måste 
tas till ålder, kön, kulturell bakgrund och mognad hos 

barnet såväl som omständigheterna kring flykten och 
ankomsten.139 Användbara, ickeverbala kommunika
tionsmetoder för barn kan inbegripa lek, att rita och 
skriva, rollspel, att berätta historier och sjunga. Barn 
med funktionshinder måste erbjudas alternativa sätt 
att kommunicera på, för att underlätta för dem att 
uttrycka sina åsikter.140

72. Barn kan inte förväntas tillhandahålla vuxenlika 
redogörelser för sina erfarenheter. Det kan vara svårt 
för dem att klart uttrycka sin fruktan av en rad skäl, 
däribland trauman, instruktioner från föräldrarna, 
brist på utbildning, fruktan för statliga myndighe
ter eller personer i maktposition, användandet av 
vittnesmål färdigställda av smugglare, eller fruktan för 
repressalier. De kan vara för unga eller omogna för 
att kunna utvärdera vilken information som är viktig 
eller för att tolka vad de har bevittnat eller erfarit på 
ett sätt som är lättförståeligt för en vuxen. En del barn 
kan utelämna eller förvränga livsviktig information 
eller vara ur stånd att skilja på fantasi och verklig
het. Det kan också vara svårt för dem att relatera till 
abstrakta begrepp, som tid och avstånd. Vad som följ
aktligen skulle kunna utgöra en lögn när det gäller en 
vuxen är inte nödvändigtvis en lögn i fråga om barn. 
Det är därför mycket viktigt att utredare har erforder
lig utbildning och kompetens för att på ett korrekt 
sätt kunna utvärdera trovärdigheten och innebörden 
i barnets redogörelse.141 Det kan finnas behov av att 
ta in experter för att intervjua barn i en mer informell 
situation eller för att observera barn och kommuni

135 Med ”god man” avses här en oberoende person med särskild kompetens som ser till att barnets bästa blir tillgodosett och vär
nar barnets allmänna välfärd. Förfarandena för att utse en god man får inte vara mindre fördelaktiga än de nationella administrativa 
eller rättsliga förfaranden som används för att utse gode män för barn som är medborgare i landet. Med ”juridiskt ombud” avses en 
jurist eller annan person med kompetens att tillhandahålla rättshjälp och informera barnet i frågor som rör asylförfaranden och kon
takter med myndigheter och rättsväsende. Se ExComs slutsatser nr 107, punkt (g)viii. För ytterligare detaljer se CRCkommitténs 
allmänna kommentar nr 6, punkterna 33–38, 69. Se även UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn som söker 
asyl, op cit., s. 2 och punkterna 4.2, 5.7, 8.3 och 8.5.
  
136 Barnkonventionen (CRC), artikel 12. I konventionen fastställs ingen lägsta åldersgräns för barns rätt att fritt uttrycka sin åsikt, 
eftersom det står klart att barn är i stånd att bilda egna åsikter och gör det från mycket tidig ålder.

137 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 6, punkt 25; CRCkommitténs allmänna kommentar nr 12, punkterna 123–124.

138 Barnkonventionen (CRC), artiklarna 13 och 17.

139 Separated Children in Europe Programme, SCEP Statement of Good Practice, tredje utgåvan, 2004, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/415450694.html, punkt 12.1.3.

140 CRCkommitténs allmänna kommentar nr 9, punkt 32.

141 ExComs slutsatser nr 107, punkt (d).



Barnets rättigheter i asylprocessen

41

cera med dem i en miljö där de känner sig trygga, till 
exempel på ett mottagningscenter.

73. När det gäller vuxna asylsökande delas vanligtvis 
bevisbördan mellan utredaren och den sökande, men 
i fråga om barns asylansökningar kan det bli nödvän
digt för utredaren att ta på sig en större del av bevis
bördan, särskilt om det handlar om ensamkommande 
barn.142 Om fakta i fallet inte kan styrkas med visshet 
och/eller barnet inte är i stånd att till fullo klart 
uttrycka sin yrkan, måste utredaren fatta ett beslut 
utifrån alla kända omständigheter, vilket kan kräva 
en liberal tolkning enligt principen om tvivelsmålets 
fördel.143 På liknande sätt bör barnet ges tvivelsmålets 
fördel om det skulle råda tveksamheter kring trovär
digheten i delar av hans/hennes yrkan.144

74. Precis som information från ett ursprungsland 
kan vara snedvriden ur ett genusperspektiv, i det att 
den återspeglar mäns men inte kvinnors erfarenheter, 
kan också barns erfarenheter vara förbisedda. Dess
utom kan barn ha endast begränsade kunskaper om 
förhållandena i ursprungslandet eller vara oförmögna 
att förklara skälen till sin förföljelse. Mot denna  
bakgrund bör asylmyndigheterna göra särskilda  
ansträngningar för att samla in relevant information 
om ursprungslandet och annan understödjande  
bevisning.

75. Åldersbestämning utförs i de fall då det råder tvi
vel om ett barns ålder och då denna behöver fastslås 
inom ramen för en övergripande bedömning där man 
tar hänsyn till både det fysiska utseendet och den psy
kologiska mognaden hos individen.145 Det är viktigt 
att sådana bedömningar görs på ett tryggt sätt för 
barnet med hänsyn till könsroller och med tillbörlig 
respekt för mänsklig värdighet. Osäkerhetsmarginalen 
i alla metoder för uppskattning av ålder bör tillämpas 

på ett sådant sätt att individen, i fall av ovisshet, kom
mer att betraktas som barn.146  Eftersom ålder inte 
beräknas på samma sätt universellt eller ges samma 
grad av betydelse, bör man iaktta försiktighet med att 
dra ofördelaktiga slutsatser om trovärdighet då kultu
rella normer eller normer i landet tenderar att sänka 
eller höja ett barns ålder. Barn bör få tydlig informa
tion om syftet med åldersbestämningen och hur den 
går till, på ett språk de förstår. Innan man genomför 
processen med åldersbestämning är det viktigt att en 
kvalificerad oberoende god man förordnas för att vara 
rådgivare till barnet.

76. Under normala omständigheter utförs DNAtest 
bara när det är berättigat enligt lag och med samtycke 
från de individer som ska testas, och alla individer ska 
erhålla en fullständig förklaring om skälen till sådana 
tester. I en del fall är barnet kanske inte i stånd till att 
samtycka på grund av sin ålder, omognad, oförmåga 
att förstå vad det här innebär eller av andra skäl. I 
sådana situationer ska barnets utnämnda gode man 
(i frånvaro av en familjemedlem) bevilja eller neka 
samtycke på dess vägnar med beaktande av barnets 
intressen. DNAtester bör endast användas när andra 
medel för verifiering har visat sig otillräckliga. De 
kan visa sig särskilt fördelaktiga när det gäller barn 
som misstänks ha varit utsatta för människohandel 
av individer som påstår sig vara föräldrar, syskon eller 
andra släktingar.147

77. Beslut bör delges barn på ett språk och på ett sätt 
som de förstår. Barn bör informeras om ett beslut per
sonligen, i närvaro av sin gode man, juridiska ombud 
och/eller stödperson, i en stödjande och ickefientlig 
miljö. Om beslutet är negativt måste man iaktta 
särskild omsorg då man delger barnet beslutet och 
förklara vilka steg som därefter kan komma att tas, för 
att undvika eller minska psykologisk stress eller skada.

142 Ibid, punkt (g)viii, där det rekommenderas att staterna utvecklar anpassade beviskrav.

143 UNHCR:s handbok, punkterna 196 och 219.

144 Inter-Agency Guiding Principles, op. cit., s. 61.

145  ExComs slutsatser nr 107, punkt (g)ix.

146 Ibid, punkt (g)ix; UNHCR:s riktlinjer för mottagande av ensamkommande barn som söker asyl, op cit., punkterna 5.11 och 6.

147 UNHCR, Note on DNA Testing to Establish Family Relationships in the Refugee Context, juni 2008,  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/48620c2d2.html.
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UNICEFs Handbok om barnkonventionen (2008) 
innehåller en redogörelse för samtliga artiklar i FN:s 
konvention om barnets rättigheter och hur dessa 
tolkats av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Här 
är utdrag ur Handbokens beskrivning av artiklarna 
2, 3, 6, 12 och 22. Anledningen till att dessa valts i 
detta sammanhang är att artiklarna 2, 3, 6 och 12 är 

grundläggande principer som alltid ska beaktas när 
en fråga avgörs som rör ett barn. Artikel 22 är den 
specifika bestämmelsen som handlar om flyktingbarn. 
För att läsa den kompletta texten och källorna som 
anges hänvisas till Handboken i sin helhet, som även 
finns på unicef.se

Handbok om barnkonventionen,  
UNICEF Sverige
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Texten i artikel 2
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillför
säkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter 
som anges i denna konvention utan åtskillnad av 
något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska el
ler sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 
ställning i övrigt.

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 
former av diskriminering eller bestraffning på grund 
av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlem
mars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Sammanfattning
Punkt 1 i artikel 2 beskriver tillsammans med artikel 
3(2) och artikel 4 konventionsstaternas grundläg
gande skyldighet att genomföra de rättigheter som 
framställs i den övriga konventionstexten: att »respek
tera och tillförsäkra« alla barn inom deras jurisdiktion 
alla rättigheter i konventionen utan åtskillnad av 
något slag. 

Punkt 2 i artikel 2 hävdar behovet att skydda barn 
från alla typer av diskriminering eller bestraffning på 
grund av föräldrarnas eller andra närståendes ställning 
eller verksamhet. »Ickediskriminering« har av FN:s 
barnrättskommitté definierats som en grundläggande 
princip med betydelse för genomförandet av hela 
konventionen. I ett antal allmänna kommentarer har 
kommittén diskuterat konsekvenserna av att princi
pen tillämpas i förhållande till olika frågor och grup
per av barn. Kommittén har betonat hur viktigt det är 
att samla in uppdelade data efter t.ex. ålder eller kön 
för att övervaka diskrimineringens omfattning. Princi
pen om ickediskriminering hindrar inte kraftfulla åt
gärder i enskilda fall eller berättigade skillnader i hur 
enskilda barn behandlas. FN:s barnrättskommitté har 
konsekvent understrukit behovet av att särskilt upp
märksamma utsatta grupper och barn som har sämre 
förutsättningar. Konsekvenserna av diskriminering i 

förhållande till barnets olika rättigheter behandlas i 
denna handbok under konventionens motsvarande 
artiklar.

Definition av »diskriminering«
Termen »diskriminering« definieras inte i konventio
nen. FN:s barnrättskommitté har definierat artikel 2 
som en grundläggande princip och tar upp frågan om 
ickediskriminering när den behandlar varje enskild 
konventionsstats rapport. Kommittén har fram till 
februari 2007 inte gett ut någon allmän kommentar 
om artikel 2. Men den har i andra kommentarer 
diskuterat temat diskriminering i förhållande till de 
olika ämnesområdena. I den allmänna kommentaren 
nr 5, »Allmänna åtgärder för att genomföra barnkon
ventionen«, gör kommittén följande anmärkning i 
förhållande till artikel 2:

»Denna skyldighet till ickediskriminering krä
ver att staterna aktivt identifierar enskilda barn och 
grupper av barn som kan behöva särskilt stöd för att 
deras rättigheter skall erkännas och kunna fullgöras. 
Kommittén belyser t.ex. särskilt behovet av att samla 
in uppdelade data så att det går att identifiera redan 
konstaterad eller eventuell diskriminering. För att ta 
itu med diskriminering kan det krävas ändringar i lag
stiftning, administration och resursfördelning, liksom 
utbildningsåtgärder för att förändra attityder. Det 
bör betonas att tillämpningen av principen om icke
diskriminering och samma rättigheter inte innebär 
identisk behandling.« (crc/gc/2003/5, punkt 12.) 

I den första allmänna kommentaren, »Utbildning
ens syfte«, diskuterar kommittén diskriminering inom 
utbildning i allmänhet:

»Diskriminering av något av de skäl som listats i 
artikel 2, öppen eller dold, kränker barnets värdig
het och kan underminera eller till och med förstöra 
barnets förmåga att dra nytta av möjligheterna till 
utbildning. Även om frågor som rör att ett barn nekas 
möjlighet till utbildning främst hör hemma under 
artikel 28, kan ett misslyckande med att följa princi
perna i artikel 29 (1) ha liknande effekt. För att ta ett 
extremt exempel kan könsdiskriminering förstärkas av 

ARTIKEL 2

Ickediskriminering
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att läroplanen inte stämmer överens med principerna 
om jämlikhet mellan könen genom att flickor kan 
ha begränsade möjligheter att dra nytta av de utbild
ningsmöjligheter som finns, och genom en otrygg 
eller ovänlig miljö där flickors delaktighet motarbetas. 
Diskriminering av barn med funktionshinder präglar 
också många formella utbildningssystem och infor
mella utbildningsmiljöer, bl.a. hemmet. Barn med 
hiv/aids diskrimineras även i hög grad i båda dessa 
miljöer.« (crc/gc/2001/1, punkt 10.)

Den allmänna kommentaren understryker särskilt 
också vikten av utbildning i att bekämpa rasism:

»Rasism och därtill relaterade fenomen frodas där 
det råder okunnighet eller ogrundad rädsla för skillna
der på grund av ras, etnisk bakgrund, religion, kultur 
och språk, eller där fördomar förstärks eller skeva 
värderingar sprids. Ett tillförlitligt och varaktigt medel 
mot detta är utbildning som främjar förståelse för och 
uppskattning av de värderingar som speglas i artikel 
29(1), bl.a. respekt för skillnader, och ifrågasätter alla 
aspekter av diskriminering och fördomar. Utbildning 
bör därför ges hög prioritet i alla kampanjer mot ra
sism och relaterade fenomen.« (crc/gc/2001/1, punkt 
11. Se även artikel 29.)

I den allmänna kommentaren nr 7, »Genomföran
de av barns rättigheter under deras tidiga utveckling«, 
uppmanar kommittén konventionsstaterna att iden
tifiera de konsekvenser ickediskrimineringsprincipen 
får för förverkligandet av barns rättigheter under den 
perioden:

»Artikel 2 innebär att små barn i allmänhet inte får 
diskrimineras av någon orsak, t.ex. om lagen inte ger 
samma skydd mot våld för alla barn, även små barn. 
Små barn löper särskilt stor risk att diskrimineras ef
tersom de är relativt maktlösa och beroende av andra 
för att deras rättigheter skall kunna förverkligas.«

»Artikel 2 innebär också att särskilda grupper av 
små barn inte får diskrimineras. Diskriminering kan 
ske i form av minskad tillgång till livsmedel, otillräck
lig omvårdnad och tillsyn, begränsade möjligheter till 
lek, inlärning och utbildning, eller förbud mot att 
fritt uttrycka sina känslor och åsikter. Diskriminering 
kan också uttryckas genom sträng behandling och 
orimliga förväntningar som kan betyda utnyttjande 
eller övergrepp …« (crc/c/gc/7, punkt 11.)

Kommittén uttrycker också oro för diskriminering 
när det gäller tillgång till olika tjänster:
»Eventuell diskriminering när det gäller tillgång 
till tjänster av god kvalitet för små barn är ett sär

skilt bekymmer, speciellt där sjukvård, utbildning, 
socialtjänst och andra tjänster inte är tillgängliga för 
alla och ges i såväl statlig som privat regi, eller genom 
välgörenhetsorganisationer. Som ett första steg upp
muntrar kommittén konventionsstaterna att övervaka 
tillgången till tjänster med god kvalitet som bidrar till 
små barns överlevnad och utveckling, bl.a. genom att 
systematiskt samla in data som är uppdelade utifrån 
viktiga variabler i förhållande till barns och familjers 
bakgrund och omständigheter. Som ett andra steg 
kan det krävas åtgärder som garanterar att alla barn 
har samma möjlighet att ta del av tillgängliga tjänster. 
Mer allmänt bör konventionsstaterna öka medveten
heten om diskriminering av små barn i allmänhet och 
utsatta grupper i synnerhet.« (crc/c/gc/7, punkt 12.)

(Se även Allmän kommentar nr 3, »Hiv/aids och 
barns rättigheter«, punkt 7–9; Allmän kommentar nr 
4, »Ungdomars hälsa och utveckling«, punkt 6. Den 
fullständiga texten i de allmänna kommentarerna 
finns på http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/
comments.htm)

»Konventionsstaterna skall respektera 
och tillförsäkra … de rättigheter som 
anges i denna konvention …«
Språket i texten i artikel 2 och FN:s barnrättskommit
tés tolkning av den betonar att konventionsstaterna 
har en aktiv skyldighet att förhindra diskriminering. 
Den kräver, liksom andra aspekter av genomföran
det, granskning, strategisk planering, lagstiftning, 
övervakning, medvetandegörande, utbildnings och 
informationskampanjer samt utvärdering av vidtagna 
åtgärder för att minska skillnader. FN:s barnrättskom
mitté har ständigt betonat behovet av ett »aktivt« 
förhållningssätt till genomförandet i allmänhet och 
till ickediskriminering i synnerhet. Genomförandet 
av artikel 2 måste integreras i genomförandet av alla 
andra artiklar för att säkerställa att alla de rättigheter 
som nämns gäller för alla barn, utan åtskillnad av 
något slag.

ATT gRANSKA LAgSTIFTNINg oCH ATT SKRIVA IN 
PRINCIPEN oM ICKEDISKRIMINERINg I LAg
I den allmänna kommentaren nr 5 betonar kommittén:
»… särskilt vikten av att säkerställa att nationell lag 
speglar de grundläggande principerna i barnkon
ventionen (artiklarna 2, 3, 6, och 12). Kommittén 
välkomnar utvecklingen av sammantagen lagstiftning 
med bestämmelser om barns rättigheter som kan lyfta 
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fram och betona konventionens principer. Men kom
mittén betonar att det är väsentligt att alla relevanta 
lagområden (om utbildning, sjukvård, rättskipning 
etc.) genomgående speglar konventionens principer 
och normer. « (crc/gc/2003/5, punkt 22.)

Kommittén har i sina sammanfattande slutsatser 
om många staters rapporter låtit förstå att principen 
om ickediskriminering bör skrivas in i lagstiftningen, 
liksom de andra grundläggande principerna. Dess
utom bör alla de tänkbara orsaker till diskriminering 
som räknas upp i artikel 2 återspeglas i lagstiftningen. 
Det bör även finnas möjlighet att pröva frågor om 
diskriminering i domstol. Kommittén har också be
tonat behovet av att staterna granskar sina grundlagar 
och all annan lagstiftning för att säkerställa att det i 
lagtexten inte förekommer någon diskriminering. När 
kommittén granskar inledande och återkommande 
rapporter stöter den ofta på fall då några typer av 
diskriminering finns inskrivna i den befintliga lagstift
ningen. Ett mycket vanligt exempel på könsdiskrimi
nering är att lagen anger olika åldersgränser för när 
pojkar och flickor får ingå äktenskap (se artikel 1). Ett 
annat exempel är den diskriminering som förekom
mer i viss nationell lagstiftning om barn till gifta 
föräldrar och barn som är födda utanför äktenskapet, 
s.k. utomäktenskapliga barn. Kommittén har betonat 
att principen om ickediskriminering gäller för såväl 
privata institutioner och enskilda personer som för 
samhället som sådant, och att detta måste återspeglas 
i lagstiftningen.

ANDRA åTgÄRDER FöR ATT BEKÄMPA  
DISKRIMINERINg
FN:s barnrättskommitté erkänner att även om 
principen om ickediskriminering återspeglas i 
lagstiftningen, vilket är grundläggande, är detta i sig 
självt inte tillräckligt. Andra strategier behövs för 
att genomföra principen, särskilt för att bekämpa 
traditionella attityder och sedvänjor. Kommittén har 
funnit att sådana attityder vidmakthåller diskrimine
ring i många samhällen, oavsett om diskrimineringen 
återspeglas i lagstiftningen eller ej. I sina kommen
tarer till rapporterna har kommittén föreslagit olika 
typer av åtgärder, bl. a:
•	 studier	av	diskriminering	–	kommittén	betonar	

ofta vikten av att samla in uppdelade data och 
annan information för att kunna identifiera diskri
minering när det gäller att åtnjuta rättigheter  
(se artikel 4)

•	 utveckling	av	övergripande	strategier
•	 informationskampanjer	för	att	öka	medveten

heten, även kampanjer för att bekämpa  
diskriminerande attityder och praxis

•	 engagemang	av	politiska,	religiösa	och	andra	
ledare i arbetet med att påverka attityder och 
motverka rasism. Kommittén har t.ex. låtit några 
stater förstå att myndigheternas »snäva tolkning 
av islamiska texter« hindrar genomförandet av 
konventionen. Konventionsstaterna rekommen
deras vidta alla tänkbara åtgärder för att främja en 
tolkning av islamiska texter som stämmer överens 
med grundläggande mänskliga rättigheter.

gENoMFöRANDE oBERoENDE AV  
BUDgETBEgRÄNSNINgAR
Kommittén har betonat att genomförandet av de 
grundläggande principerna i artikel 2 och 3 inte får 
vara beroende av budgetbegränsningar. I praktiken är 
det tydligt att fattigdom är en viktig orsak till diskri
minering som berör barn. Kommitténs avsikt är att 
säkerställa att ickediskriminering och barnens bästa 
prioriteras när budgetar läggs och tillgängliga resurser 
skall fördelas. Kommittén betonar ständigt behovet av 
positiv särbehandling på de missgynnade och utsatta 
gruppernas vägnar.

öVERVAKNINg oCH UTVÄRDERINg
I arbetet med att tolka de olika artiklarna måste även 
tänkbar diskriminering av enskilda barn eller grup
per av barn beaktas. Artikel 2 lyfter fram den »dubbla 
risk« som många barn möter när de diskrimineras inte 
bara på grund av sin ålder och ställning, utan också 
av andra, specifika skäl såsom kön, ras eller funktions
nedsättning. Därför måste övervakningsprocessen 
och de värdemätare som används vara känsliga för de 
olika orsaker till diskriminering som nämns i artikeln: 
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 
åskådning, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, 
egendom, funktionshinder, börd eller ställning i övrigt. 
Som formuleringen säger är inte listan fullständig utan 
den ger endast exempel, och staterna måste beakta även 
andra orsaker till diskriminering. I Riktlinjer för perio-
diska rapporter efterfrågas uppdelade data för många 
artiklar, t.ex. utifrån ålder, kön, region, glesbygd/tätort, 
socialt och etniskt ursprung. Syftet är att säkerställa att 
konventionsstaterna har tillräcklig information för att 
avgöra om det förekommer diskriminering när artikeln 
eller bestämmelsen genomförs.
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»… varje barn inom deras jurisdiktion …«
Artikel 2 betonar att alla rättigheter i barnkonven
tionen måste gälla alla barn som finns inom statens 
gränser, även besökare, asylsökande, barn till mig
rerande arbetare och till dem som vistas olagligt i 
landet. I den allmänna kommentaren nr 6, »Behand
ling av ensamkommande och separerade barn utanför 
deras ursprungsland«, säger kommittén följande:

»Alla aspekter av principen om ickediskriminering 
gäller i alla ärenden som rör ensamkommande och 
separerade barn. Den förbjuder särskilt eventuell 
diskriminering på grund av barnets ställning som 
ensamkommande eller separerat, eller som flykting, 
asylsökande eller migrant. När principen förstås på ett 
riktigt sätt förhindrar den inte, utan efterlyser snarare, 
olika behandling utifrån olika skyddsbehov, t.ex. 
på grund av ålder och/eller kön. Åtgärder bör också 
vidtas för att ta itu med felaktiga uppfattningar och 
stigmatisering av ensamkommande eller separerade 
barn i samhället…« (crc/gc/2005/6, punkt 18.)

För de stater där det finns halvt självständiga pro
vinser och områden, har kommittén betonat att skill
nader i lagstiftning eller andra faktorer inte får orsaka 
diskriminering av barns åtnjutande av rättigheterna i 
konventionen på grund av var de bor. Kommittén har 
också noterat mer allmän diskriminering som finns 
mellan regioner inom en stat och som inte beror på 
skillnader i lagstiftningen. Stater som har »beroende« 
territorier får rådet att se till att konventionen omfat
tar alla.

»… utan åtskillnad av något slag, oavsett 
barnets eller dess föräldrars eller vård-
nadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning 
i övrigt«
De orsaker till diskriminering som nämns i artikel 2 
liknar dem som anges i Internationella konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter och Konven-
tionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
(artikel 2 i båda), med tillägget etniskt ursprung och 
funktionshinder. Kommittén har uttryckt oro när 
en stats grundlag eller annan nationell lagstiftning 
inte förbjuder diskriminering av alla de orsaker som 
nämns i artikel 2. Den har också identifierat flera yt
terligare orsaker till diskriminering i konventionssta
ternas rapporter. Andra artiklar i konventionen lyfter 

fram grupper av barn som kan utsättas för särskilda 
former av diskriminering, t.ex. barn som står utan 
sina familjer (artikel 20), asylsökande barn (artikel 
22), funktionshindrade barn (artikel 23), minoritets 
eller urbefolkningsbarn (artikel 30), barn som utsätts 
för ekonomiskt och annat utnyttjande (artikel 32, 34 
och 36), barn som finns i det ungdomsrättsliga syste
met och frihetsberövade barn (artikel 37 och 40) samt 
barn i väpnade konflikter (artikel 38). Kommittén har 
väckt frågan om diskriminering på grund av sexuell 
läggning och i samband med hiv/aids i den allmänna 
kommentaren nr 3, »Hiv/aids och barns rättigheter«: 
»Ett bekymmer är också diskriminering på grund av 
sexuell läggning. När konventionsstaterna utarbetar 
strategier för att hantera hiv/aids och i övrigt uppfyl
ler sina skyldigheter enligt konventionen måste de 
noga beakta vilka könsmönster som råder i samhället i 
syfte att eliminera könsdiskriminering, eftersom dessa 
mönster påverkar hur utsatta både flickor och pojkar 
är för hiv/aids.« (crc/gc/2003/3, punkt 8.)

Kommittén noterar i samma kommentar att den 
tolkar »ställning i övrigt« i artikel 2 som att det 
täcker även barns eller föräldrars ställning som hiv/
aidsdrabbade (punkt 9). Den fortsätter med att 
rekommendera konventionsstaterna att »… granska 
redan befintliga lagar eller stifta nya lagar i syfte att 
genomföra artikel 2 fullt ut, och särskilt att uttryckli
gen förbjuda diskriminering på grund av verklig eller 
uppfattad ställning som drabbad av hiv/aids för att 
garantera att alla barn har lika tillgång till alla tillämp
liga tjänster …« (crc/gc/2003/3, punkt 40[c].)

I kommitténs rekommendationer efter den all
männa diskussionen om »Rättigheter för urbefolk
ningsbarn« 2003 uppmanas konventionsstaterna att 
»… genomföra artikel 2 i konventionen fullt ut och 
vidta effektiva åtgärder, även genom lagstiftning, för 
att säkerställa att urbefolkningsbarn kan åtnjuta alla 
sina rättigheter i samma utsträckning som alla andra 
och utan diskriminering, bl.a. att de har lika tillgång 
till lämpliga tjänster för deras kultur, även hälso och 
sjukvård, utbildning, socialtjänst, bostäder, dricksvat
ten och hygien.« (crc/c/133.)

Kommittén efterlyser också att de yrkesgrup
per som arbetar med och för urbefolkningsbarn får 
utbildning om barnkonventionen och rättigheter för 
urbefolkningar. Dessutom efterfrågas utveckling av 
informationskampanjer där urbefolkningar och barn 
deltar, bl.a. via massmedierna. De bör inriktas på att 
öka medvetenheten och att bekämpa negativa attityder 
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mot och felaktiga uppfattningar om urbefolkningar 
(crc/c/133, s. 134).

De flesta, om inte alla, konventionsstater har 
rapporterat, eller erkänt vid diskussioner med FN:s 
barnrättskommitté, att det i landet finns barn som 
bor och/eller arbetar på gatan. Deras situation har 
varit en stor anledning till oro, och kommittén har 
givit rekommendationer med anledning av detta. 
Gatubarnen får utstå många olika former av diskrimi
nering eftersom de är så missgynnade och utsatta (för 
närmare diskussion, se artikel 20).

Barns skydd mot diskriminering eller 
bestraffning på grund av föräldrars, vård-
nadshavares eller familjemedlemmars 
ställning: artikel 2(2)
Det är tveksamt om konventionsstaterna har beaktat 
den mycket vida omfattningen av vad denna bestäm
melse innebär när de har utarbetat sina rapporter. I 
artikel 2(1) listas olika orsaker till diskriminering: 

»barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön …« I punkt 2 anges dessutom skydd mot 
»alla former av diskriminering eller bestraffning på 

grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemed
lemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro«. Punkt 1 rör diskriminering endast i samband 
med åtnjutande av rättigheter i barnkonventionen; 
i punkt 2 krävs åtgärder mot »alla former av diskri
minering«, vilka inte begränsas till de frågor som tas 
upp i konventionen. När kommittén har undersökt 
landrapporter har den noterat många olika exempel 
på diskriminering av barn som går in under punkt 2. 
Genomförandet kräver att konventionsstaterna skall 
säkerställa att varje grundlag (även den som eventuellt 
redan finns), relevant lagstiftning, domstolsbeslut och 
alla riktlinjer för administration och praxis följer den
na princip. Har t.ex. »alla lämpliga åtgärder« vidtagits 
för att skydda barn från diskriminering eller bestraff
ning när deras föräldrar blivit föremål för åtgärder på 
grund av kriminalitet eller migration? Straffas barn 
utifrån föräldrarnas civilstånd? Kan staten ingripa för 
barns räkning när deras rättigheter (t.ex. till sjukvård) 
hotas av föräldrarnas religiösa övertygelse? Säkerstäl
ler riktlinjer för och praxis på institutioner att syskon 
inte blir utsatta när någon uppträtt olämpligt? 
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Texten i artikel 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas 
av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstif
tande organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet 
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för 
dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnads
havare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftnings och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutio
ner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård 
eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, 
personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.

Sammanfattning
FN:s barnrättskommitté har lyft fram artikel 3(1), om 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barn, som en av konventionens 
grundläggande principer tillsammans med artikel 2, 6 
och 12. Tolkningar av begreppet »barnets bästa« kan 
inte gå före eller åsidosätta någon av de andra enskilda 
rättigheterna som garanteras i konventionens övriga 
artiklar. Begreppet får särskild betydelse i situationer 
där andra mer specifika bestämmelser i konventionen 
inte kan tillämpas. I artikel 3(1) betonas att såväl 
regeringar som offentliga och privata organ när de 
vidtar åtgärder måste säkerställa att konsekvenserna 
för barnen är sådana att barnens bästa kommer i 
främsta rummet.

I konventionen är begreppet tydligt även i andra 
artiklar. Där uttrycks en skyldighet att överväga det 
enskilda barnets bästa i särskilda situationer när det 
gäller åtskiljande från föräldrarna (artikel 9[1] och 
[3]); föräldrarnas ansvar (artikel 18[1]); barn som 

berövats sin familjemiljö (artikel 20); adoption – där 
staterna skall säkerställa att barnets bästa »främst 
beaktas« (artikel 21); enligt artikel 37(c) måste ett 
frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna frihets
berövade »om det inte anses vara till barnets bästa att 
inte göra detta«; och enligt artikel 40(2)(b)(iii) skall 
föräldrar eller vårdnadshavare vara närvarande vid 
domstolsförhandlingar som gäller en ungdom »såvida 
det inte anses strida mot barnets bästa«. 

Även punkt 2 och 3 i artikel 3 har stor betydelse. I 
punkt 2 anges staternas övergripande skyldighet att 
tillförsäkra barnet nödvändigt skydd och nödvändig 
omvårdnad för barnets välfärd under alla omständig
heter, med hänsyn till föräldrarnas rättigheter och 
skyldigheter. Tillsammans med artikel 2(1) och artikel 
4, tar artikel 3(2) upp statens övergripande ansvar för 
genomförandet av konventionens rättigheter. I artikel 
3(3) krävs att de normer som gäller för alla institutio
ner, tjänster och inrättningar för barn skall fastställas 
av »behöriga myndigheter« och att staten säkerställer 
att normerna efterlevs.

Artikel 3(1)
Formuleringen i barnkonventionen – att principen 
gäller vid »… alla åtgärder som rör barn, vare sig de 
vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinsti
tutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ …« – visar att den omfattar mycket 
och sträcker sig bortom statliga åtgärder. Den täcker 
även privata organisationer och omfattar alla åtgärder 
som berör barnen som grupp. I den allmänna kom
mentaren nr 5, »Allmänna åtgärder för genomföran
det av barnkonventionen«, betonar kommittén hur 
viktigt det är att nationell lagstiftning speglar artikel 
3(1) (tillsammans med de andra grundläggande prin
ciperna). Kommittén konstaterar att principen om 
barnets bästa »… kräver aktiva åtgärder av regering, 
riksdag och rättsväsende. Alla lagstiftande, adminis
trativa och rättsliga organisationer eller institutioner 
måste tillämpa principen om barnets bästa genom 
att systematiskt överväga hur barnets rättigheter och 

ARTIKEL 3

Barnets bästa
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barnets bästa påverkas eller kommer att påverkas av 
deras beslut och åtgärder. Det kan vara genom ett 
lagförslag, en befintlig lag eller politik, eller adminis
trativa åtgärder eller domstolsbeslut, även sådana som 
indirekt påverkar barn.« (crc/gc/2003/5, punkt 12.)

Kommittén fortsätter med att förklara behovet av 
bedömning och utvärdering av följderna för barn. I 
andra allmänna kommentarer, bl.a. om barns tidiga 
utveckling, hiv/aids och ensamkommande och separe
rade barn, har kommittén belyst principens allmän
giltighet och att tillämpningen av den kräver »aktiva 
åtgärder«. I alla beslut som rör barnets omvårdnad, 
hälsa, utbildning etc. måste hänsyn tas till barnets 
bästa; det gäller även beslut som fattas av föräldrar, 
olika yrkesgrupper och andra som har ansvar för barn. 
Kommittén har ofta poängterat att konventionen 
skall betraktas som en helhet och betonat det inbör
des förhållande som råder mellan artiklarna, särskilt 
de som definierats som grundläggande principer 
(artikel 2, 3, 6 och 12). Därför måste principerna 
om ickediskriminering, överlevnad och utveckling 
samt respekt för barnets åsikter vara relevanta för att 
avgöra barnets bästa i en viss situation, eller vad som 
är bäst för barnen som grupp. Överväganden om 
barnets bästa måste göras utifrån vad som är bäst både 
på kort och lång sikt. Eventuell tolkning av barnets 
bästa måste stämma överens med andan som genom
syrar hela konventionen, och särskilt med betoning 
på barnet som enskild individ med egna åsikter och 
känslor, och som innehavare av såväl medborgerliga 
och politiska rättigheter som rätt till särskilt skydd. 
Staterna kan inte tolka »barnets bästa« på ett sätt 
som är alltför styrt av den egna kulturen och kan inte 
använda sin egen tolkning av »barnets bästa« för att 
neka barn rättigheter som nu garanteras i konven
tionen, t.ex. skydd mot sedvänjor och bestraffningar 
som innebär våld. 

I den allmänna kommentaren nr 8, »Barnets rätt till 
skydd mot aga och andra grymma eller förnedrande 
former av bestraffning«, (bl.a. artikel 19, 28[2] och 
37) hävdar kommittén att »… tolkningen av vad som 
är ett barns bästa måste stämma överens med hela 
konventionen, även skyldigheten att skydda barn 
mot alla former av våld och kravet att vederbörligen 
beakta barnets åsikter. Begreppet kan inte användas 
för att rättfärdiga sådan praxis som strider mot bar
nets mänskliga värdighet och rätt till fysisk integritet, 
t.ex. aga och andra former av grym eller förnedrande 
bestraffning.« (crc/c/gc/8, punkt 26.)

Formuleringen »i främsta rummet« visar att 
barnets bästa inte alltid är den enda dominerande 
faktorn som beaktas. Det kan finnas andra intressen 
med koppling till mänskliga rättigheter som gör att 
det uppstår konkurrens eller konflikt, t.ex. mellan 
enskilda barn, mellan olika grupper av barn eller 
mellan barn och vuxna. Barnets bästa måste dock 
aktivt övervägas: man bör visa att barnets bästa har 
utretts och att man har tagit hänsyn till detta genom 
att sätta det i främsta rummet. Detta diskuterades 
i arbetsgruppen som utarbetade konventionen, och 
det kom förslag om att artikeln borde hänvisa till att 
barnets bästa »främst« skulle »beaktas«. Dessa förslag 
förkastades. Anledningen var att den mycket vida, 
paraplyliknande formuleringen i artikel 3(1) – »Vid 
alla åtgärder som rör barn« – innefattar åtgärder där 
olika parter kan ha likvärdiga krav på att deras intres
sen skall beaktas.

På andra ställen i konventionen (se ovan) där ut
trycket »barnets bästa« förekommer, ligger fokus på 
att besluta vilka åtgärder som är lämpliga för enskilda 
barn under särskilda omständigheter, vilket kräver 
att man avgör vad som är det bästa för varje enskilt 
barn. I sådana situationer skall barnets bästa »främst 
beaktas« (vilket uttryckligen sägs när det gäller adop
tion i artikel 21). Kommittén har konsekvent betonat 
att artikel 3, tillsammans med de andra grundläg
gande principerna i konventionen, bör återspeglas i 
lagstiftningen så att den kan åberopas inför domstol 
och integreras i allt relevant beslutsfattande. Den 
har också poängterat att det inte skall göras några 
inskränkningar i de grundläggande principerna i 
barnkonventionen i nödsituationer. I staternas rap
porter har kommittén funnit att när principen om 
barnets bästa redan återspeglas i lagstiftningen, gäller 
det oftast beslut om enskilda barn, där barnet är den 
främsta, eller en av de främsta, parterna i målet. Det 
kan vara i familjeärenden efter att föräldrarna har 
separerat eller genomgått skilsmässa, vid adoption 
eller då samhället ingriper för att skydda barn från att 
behandlas illa. Det är fortfarande mycket ovanligt att 
principen förekommer i lagstiftning som gäller andra 
»åtgärder« som rör barn men som kanske inte är 
direkt riktade mot barn. Principen bör gälla t.ex. när 
man utarbetar riktlinjer för arbetsmarknad, planering, 
kommunikationer etc. Inte ens när det gäller tjänster 
vars främsta mål är barns utveckling, t.ex. utbildning 
eller hälso och sjukvård, är principen alltid inskriven 
i lagstiftningens ramverk.
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Staterna skall tillförsäkra barnet nödvän-
digt skydd och nödvändig omvårdnad, 
med hänsyn till rättigheter och skyldig-
heter som tillkommer föräldrar och andra 
med lagligt ansvar för barnet: artikel 3(2)
Konventionsstaterna måste säkerställa att alla barn 
inom deras jurisdiktion får det skydd och den om
vårdnad de behöver. De måste ta hänsyn till de rättig
heter och skyldigheter som tillkommer föräldrar och 
andra som har lagligt ansvar för barnet. Men det finns 
många former av »omvårdnad och skydd« som en
skilda föräldrar inte kan ge – t.ex. skydd mot förore
ningar eller trafikolyckor. I de fall då enskilda familjer 
inte kan eller inte vill skydda barnet måste samhället 
se till att det finns ett »skyddsnät« och säkerställa 
barnets välfärd under alla omständigheter. Samhällets 
och föräldrarnas skyldigheter står ofta i nära relation 
till varandra. Till exempel krävs det att samhället ser 
till att det finns obligatorisk, kostnadsfri grundutbild
ning, medan det är föräldrarnas plikt att säkerställa att 
utbildningen går i linje med barnets bästa.

Kommittén för barnets rättigheter har mycket ofta 
hänvisat till omständigheter då samhället har miss
lyckats med att på ett riktigt sätt tillgodose särskilda 
grupper av utsatta barn. Den vanligaste kategorin 
är barn som lever eller arbetar på gatan. Det har 
konstaterats att det finns ett stort antal barn som 
lever på det sättet i de flesta stater (se artikel 2 och 
20). Artikel 3(2) klargör att samhället har en aktiv 
skyldighet att säkerställa dessa barns välbefinnande, 
oaktat de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
föräldrar och andra som har lagligt ansvar för barnet. 
Denna allmänna skyldighet är kopplad till andra 
skyldigheter enligt konventionens grundläggande 
principer i artikel 2, 6, och 12 och till alla andra 
relevanta, specifika skyldigheter. Det kan t.ex. vara att 
ge »lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare« 
när de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran enligt 
artikel 18(2), att ge »särskilt skydd och bistånd« till 
barn som berövats sin familjemiljö (artikel 20[1]), 
att erkänna barns rätt att åtnjuta social trygghet och 
rätt till en rimlig levnadsstandard (artikel 26–27) och 
att skydda barn från alla former av våld och utnytt

jande (artikel 19 och 32–37). På liknande sätt träder 
denna övergripande skyldighet in vid ekonomisk 
lågkonjunktur eller kris, eller vid miljökatastrofer eller 
väpnad konflikt, och den är då kopplad till andra, 
mer specifika bestämmelser. För att kunna uppfylla 
sina skyldigheter måste samhället säkerställa att det 
så långt det är möjligt vet när ett barns välbefinnande 
hotas och vilka ytterligare åtgärder som krävs från 
samhällets sida.

Institutioner, tjänster och inrättningar för 
vård eller skydd av barn måste uppfylla 
fastställda normer: artikel 3(3)
Det måste finnas fastställda normer för institutio
ner, tjänster och inrättningar för barn, och samhäl
let måste genom tillräcklig övervakning säkerställa 
att normerna efterlevs. I artikel 3(3) ges inte någon 
uttömmande lista på de områden där normer måste 
fastställas, men i avsnittet nämns »särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt 
behörig tillsyn«. Dessutom måste de tjänster och 
institutioner som tillhandahåller vård och skydd följa 
alla andra bestämmelser i konventionen. Enligt artikel 
25 har det barn som omhändertagits för omvårdnad, 
skydd eller behandling rätt till »regelbunden översyn 
av den behandling som barnet får och alla andra om
ständigheter rörande barnets omhändertagande«.

Genomförandet av artikel 3(3) kräver en omfat
tande översyn av den lagstiftning som gäller alla sådana 
institutioner och tjänster – alla former av alternativ 
omvårdnad, även familjehem och daghem, hälso och 
sjukvård, utbildning, särskilda ungdomshem etc. – oav
sett om de drivs offentligt, av frivilligorganisationer el
ler privat. I många länder tillhandahålls mycket av den 
omvårdnad som ges utanför familjen på frivillig eller 
privat basis, och i några stater gör riktlinjer om privati
sering att allt fler institutioner övergår från offentlig till 
privat ledning. I artikel 3(3) krävs att normer för alla 
sådana institutioner fastställs av behöriga myndigheter. 
Tillsammans med principen om ickediskriminering i 
artikel 2, måste normerna stämma överens med resten 
av konventionen, och underkastas tillräcklig oberoende 
översyn och övervakning. 
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Texten i artikel 6
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.

Sammanfattning
Artikel 6 är en av de artiklar som FN:s barnrättskom
mitté har angett som en grundläggande princip. I den 
garanteras barnet den grundläggande rätt till livet som 
hävdas som en universell och principiell mänsklig 
rättighet i andra instrument, samt rätt till överlevnad 
och utveckling till det yttersta av konventionsstaternas 
förmåga. Begreppet »överlevnad och utveckling« till det 
yttersta av konventionsstaternas förmåga är avgörande 
för genomförandet av hela konventionen. Kommittén 
för barnets rättigheter ser utveckling som ett holistiskt 
begrepp, och många artiklar i konventionen hänvisar till 
utveckling som ett specifikt mål. I andra artiklar betonas 
föräldrarnas och familjens nyckelroll i barnets utveckling 
och samhällets skyldighet att ge föräldrarna stöd i denna 
roll. Skydd mot våld och utnyttjande är också väsentligt 
för	bästa	möjliga	överlevnad	och	utveckling.	Liksom	vad	
gäller de andra grundläggande principerna (artikel 2, 3 
och 12), har FN:s barnrättskommitté rekommenderat 
att artikel 6 skall återspeglas i nationell lagstiftning.

Barnets inneboende rätt till livet
Rätten till livet upprätthålls som en allmän mänsklig 
rättighet i artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna: »Var och en har rätt till liv, fri
het och personlig säkerhet.« I artikel 6 i Internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
hävdas samma princip: »Varje människa har en inne
boende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom 
lag. Ingen skall godtyckligt berövas sitt liv« (punkt 
1). Kommittén för mänskliga rättigheter noterar i en 
allmän kommentar från 1982 att rätten till liv alltför 
ofta har tolkats snävt:

»Uttrycket ’inneboende rätt till livet’ kan egentligen 
inte förstås restriktivt, och skyddet av rättigheten krä
ver att stater vidtar positiva åtgärder. I detta samman
hang anser kommittén att det skulle vara önskvärt 
att konventionsstaterna vidtar alla tänkbara åtgärder 
för att minska barnadödligheten och öka medel
livslängden, särskilt genom åtgärder för att eliminera 
undernäring och epidemier.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 
5, s. 167.)

I artikel 24 i barnkonventionen behandlas barnets 
rätt till hälso och sjukvård, där det särskilt krävs 
»lämpliga åtgärder för att … minska spädbarns och 
barnadödligheten« (artikel 24 [2] [a]). Kommittén 
har lovordat de stater som har lyckats sänka döds
siffrorna, men den har uttryckt oro i de fall siffrorna 
har ökat och i sådana situationer där siffrorna varierar 
på ett sätt som tyder på diskriminering (för ytterligare 
diskussion, se artikel 24).

I den allmänna kommentaren »Genomförandet 
av barns rättigheter under deras tidiga utveckling« 
belyser kommittén dessa frågor: 

»Artikel 6 hänvisar till barnets inneboende rätt 
till livet och till konventionsstaternas skyldighet att 
säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det 
yttersta av sin förmåga. Konventionsstaterna uppma
nas att vidta alla tänkbara åtgärder för att förbättra 
den perinatala vården för mammor och spädbarn, 
minska dödlighetstalen för såväl spädbarn som äldre 
barn och skapa goda förhållanden för alla små barn 
under denna kritiska period i livet. Undernäring 
och sjukdomar som kan förebyggas är fortfarande 
betydande hinder mot att förverkliga de små barnens 
rättigheter. Att säkerställa överlevnad och fysisk hälsa 
har prioritet, men konventionsstaterna påminns 
om att artikel 6 omfattar alla aspekter på utveckling 
och att ett litet barns fysiska hälsa och psykologiska 
välbefinnande på många sätt är beroende av varandra. 
De kan båda vara i riskzonen vid dåliga levnadsförhål
landen, vanvård, okänslig eller ovettig behandling och 
om barnet har begränsade möjligheter att utvecklas. 

ARTIKEL 6 
 

Barnets rätt till liv, överlevnad  
och utveckling
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Små barn som växer upp under särskilt svåra omstän
digheter kräver speciell uppmärksamhet. Kommittén 
vill påminna konventionsstaterna (och andra berörda) 
om att rätten till överlevnad och utveckling kan 
genomföras endast med ett holistiskt förhållningssätt. 
Det sker genom att alla de andra bestämmelserna i 
konventionen tillämpas, bl.a. rätten till hälsa, lämplig 
kosthållning, social trygghet, rimlig levnadsstandard, 
hälsosam och trygg miljö, utbildning och lek (artikel 
24–29 och 31), och genom respekt för föräldrarnas 
ansvar och bestämmelserna om bistånd och tjänster av 
god kvalitet (artiklarna 5 och 18). Från tidig ålder bör 
barnen själva få ta del i aktiviteter som främjar god 
kosthållning och en hälsosam livsstil som förebygger 
sjukdom.« (crc/c/gc/7, punkt 10.)

Det särskilda hot mot barnens rätt till liv och 
utveckling som hiv/aids utgör behandlas i kommit
téns allmänna kommentar om »Hiv/aids och barns 
rättigheter«:

»Barn har rätt att inte godtyckligt berövas livet, och 
att få nytta av ekonomisk och social politik som gör 
att de kan överleva och nå vuxenlivet samt utvecklas 
i ordets vidaste bemärkelse. Staternas skyldighet att 
förverkliga rätten till liv, överlevnad och utveckling 
lyfter också fram behovet att noga uppmärksamma så
väl barns sexualitet som uppträdande och livsstil, även 
om dessa inte stämmer överens med det som samhäl
let anser vara acceptabelt under rådande kulturella 
normer för en viss åldersgrupp. I detta avseende blir 
ofta flickor föremål för skadliga traditionella sed
vänjor, såsom tidiga och/eller påtvingade äktenskap, 
något som kränker deras rättigheter och gör att de blir 
mer utsatta för hivinfektion. Sådana sedvänjor gör 
dessutom ofta att de får avbryta sin utbildning och får 
bristande information. Effektiva, förebyggande hand
lingsplaner är endast de som erkänner den verklighet 
som ungdomar lever i och tar upp sexualiteten genom 
att säkerställa lika tillgång till riktig information, 
livsfrågor och förebyggande åtgärder.« (crc/gc/2003/3, 
punkt 11.)

BARNETS RÄTT TILL LIVET: ABoRT oCH 
DöDSHJÄLP
Som tidigare sagts (under artikel 1) lämnar konven
tionen medvetet tidpunkten för barndomens början 
öppen, dvs. huruvida den skall infalla vid befrukt
ningen, födelsen eller vid någon tidpunkt där emel
lan. Sålunda överlämnar konventionen till de enskilda 
staterna att själva besluta om de rättigheter och intres

sen som rör frågor som abort och familjeplanering 
och som står i konflikt med varandra. Kommittén har 
i sina kommentarer vänt sig mot höga abortsiffror och 
mot abort som en familjeplaneringsmetod, och den 
har uppmuntrat åtgärder för att minska abortfrek
vensen. Den har också uttryckt oro över »hemliga« 
aborter och de negativa effekterna av tonårsgravidite
ter (se även artikel 1). Den har, utifrån perspektivet 
att barnets bästa skall råda, ifrågasatt att aborter är 
illegala till och med vid våldtäkt eller incest. Kommit
tén för avskaffande av diskriminering mot kvinnor 
konstaterar i en allmän rekommendation om kvinnor 
och hälsa: 

»… När så är möjligt bör lagstiftning som krimina
liserar abort ändras, så att straff inte utdöms för kvin
nor som genomgår abort.« (hri/gen/1/Rev.8, punkt 
31[c], s. 336.)

Kommittén har ännu inte fullt ut tagit sig an de 
etiska tvistefrågor som uppstår när det gäller rätten 
till livet. De kan exempelvis gälla ansvaret att upprätt
hålla livet hos barn som är svårt funktionshindrade 
vid födelsen eller föds mycket för tidigt. Kommittén 
har uttryckt oro över en lag om dödshjälp och hjälp 
till självmord när det gäller barn, och över uppgifter 
om att medicinsk personal har avbrutit nyfödda barns 
liv när barnen haft allvarliga missbildningar. Den har 
då även hänvisat till detaljerade kommentarer kring 
samma fråga från Kommittén för mänskliga rättig
heter (Nederländerna och Aruba, crc/c/15/Add.227, 
punkt 33–34).

I FN:s konvention om rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning åläggs konventionsstaterna att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra 
personer med funktionshinder rätt till liv (artikel 10). 
Staterna måste också förhindra diskriminering på 
grund av funktionshinder när det gäller tillgång till 
hälso och sjukvård, mat och dryck (artikel 25[f ]). 
I anslutning till principen om ickediskriminering 
och rätten till livet har några stater infört lagar om 
abort som tillåter att man avbryter en graviditet i 
ett senare skede, ibland ända fram till graviditetens 
slut, när tester har visat att fostret har en försvagning 
som kommer att innebära funktionshinder. Efter 
hand som den medicinska tekniken gör framsteg kan 
problemen kring rättigheter bli mer komplexa, och 
det kan komma upp fler frågor om etiska dilemman 
och tänkbara konflikter mellan barnets och moderns 
rättigheter. I de rekommendationer som antogs efter 
den allmänna diskussionen »Rättigheter för barn 
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med funktionshinder« 1997 uppmanar kommittén 
staterna att » … se över och ändra de lagar som gäl
ler barn med funktionshinder och som inte stäm
mer överens med principerna och bestämmelserna i 
konventionen, t.ex. lagstiftning (i) som förvägrar barn 
med funktionshinder samma rätt till livet, till överlev
nad och utveckling (inklusive – i de stater som tillåter 
abort – diskriminerande lagar som drabbar barn med 
funktionshinder och olika tillgång till hälso och 
sjukvård på grund av diskriminering)…« (FN:s barn
rättskommitté, Rapport från den sextonde sessionen, 
september/oktober1997,crc/c/69, s. 51 f.)

I den allmänna kommentaren »Rättigheter för barn 
med funktionshinder« säger kommittén: 

»Den inneboende rätten till liv, överlevnad och 
utveckling är en rättighet som motiverar att barn med 
funktionshinder får särskild uppmärksamhet. I många 
länder världen över utsätts barn med funktionshinder 
för en rad olika sedvänjor som helt eller delvis även
tyrar denna rättighet. Dessa barn löper större risk att 
utsättas för barnamord, och dessutom anses ett barn 
med någon form av funktionshinder i vissa kultu
rer vara ett dåligt omen som kan ’vanära familjens 
stamträd’. Därför utses en speciell person i den lokala 
gemenskapen till att systematiskt döda barn med 
funktionshinder. Förövarna av dessa brott går ofta 
helt straffria eller får lindrigare straff. Konventions
staterna uppmanas att vidta de åtgärder som krävs för 
att få slut på dessa sedvänjor, bl.a. öka allmänhetens 
medvetenhet, stifta lämpliga lagar och upprätthålla 
den lag som säkerställer lämpliga straff för alla dem 
som direkt eller indirekt kränker rätten till liv, över
levnad och utveckling för barn med funktionshinder.« 
(crc/c/gc/9, punkt 31; se även artikel 23.)

Barnamord
I samhällen där pojkar värderas högre än flickor 
ekonomiskt och socialt, visar ojämna befolkningssiff
ror för könsfördelning att barnamord fortfarande kan 
vara vanligt förekommande. Det handlingsprogram 
som antogs vid FN:s fjärde världskonferens om kvin
nor säger:

»… i många länder visar de mätningar som gjorts 
att flickor diskrimineras från livets första stadier, 
under barndomen och in i vuxenlivet. I vissa delar av 
världen är antalet män fem procent högre än antalet 
kvinnor.« Som orsak till avvikelsen har uppgivits att 
man föredrar söner, vilket innebär att det sker ett 
val av kön före födelsen, och att flickor utsätts för 

barnamord. I handlingsprogrammet föreslås att man 
undanröjer »alla former av diskriminering mot flickor 
och de grundläggande orsakerna till att pojkar före
dras, vilka resulterar i skadliga och oetiska sedvänjor 
såsom urval av kön före födelsen och barnamord på 
flickor. Detta förvärras ofta genom det ökande bruket 
av tekniker för att avgöra fostrets kön vilket i sin tur 
orsakar att foster av kvinnligt kön aborteras … Stifta 
och med kraft tillämpa lagar som skyddar flickor mot 
alla former av våld, även barnamord på flickor och 
urval av kön före födelsen…« (Fjärde världskonfe
rensen om kvinnor, Peking, Kina, september 1995, 
Handlingsplan, punkt 259, 277[c] och 283[d].)

Kommittén har väckt frågorna om val av kön före 
födelsen och barnamord på flickor efter att de har 
granskat flera rapporter i följd från Kina, Indien och 
några andra stater. I många juridiska system förekom
mer barnadråp som ett uttryckligen definierat brott 
med en mer begränsad straffskala än den som gäller 
för mord. Avsikten är att ge ett särskilt skydd för 
mödrar som lider av ett psykiskt trauma till följd av 
förlossningen. Men genom att ett särskilt och lindri
gare brott anges, kan sådana lagar synas diskriminera 
barn som blir offer för mord.

TIDIgT ÄKTENSKAP
En låg äktenskapsålder, särskilt för flickor, väcker inte 
bara frågan om diskriminering enligt artikel 2, utan 
hotar också rätten till liv, överlevnad och utveckling 
enligt artikel 6 för såväl den unga presumtiva modern 
som det eventuella barnet. Detta har kommittén ofta 
också meddelat olika stater (se artikel 1 och 2).

DöDSSTRAFF
I artikel 37(a) i barnkonventionen förbjuds dödsstraff 
för »brott som begåtts av personer under 18
års ålder«. Även artikel 6 hävdar detta genom att 
erkänna alla barns rätt till liv och överlevnad. FN:s 
barnrättskommitté har väckt frågan inför ett antal 
konventionsstater och betonat att det inte är tillräck
ligt att dödsstraffet inte tillämpas för barn. Kon
ventionens förbud vad gäller barn måste fastställas i 
lagstiftningen (se artikel 37). I artikel 6 i Internatio
nella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter sägs: 

»Dödsdom skall ej avkunnas för brott begångna 
av personer under 18 års ålder och skall ej verkställas 
mot havande kvinnor« (punkt 5). Det andra fakultati
va protokollet till konventionen, som antogs av FN:s 
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generalförsamling 1989, har som syfte att dödsstraffet 
skall avskaffas. Enligt dess artikel 1 får ingen inom 
jurisdiktionen för en stat som är part i protokollet 
avrättas.

VÄPNAD KoNFLIKT
I artikel 38 i barnkonventionen krävs särskilda vård 
och skyddsåtgärder för barn som drabbas av väpnad 
konflikt (se även Fakultativt protokoll angående barns 
inblandning i väpnad konflikt). Väpnad konflikt 
utgör för många barn ett hot mot rätten till livet, och 
kommittén har ofta hänvisat till detta hot. I samman
hanget har kommittén uttryckt oro över rekrytering 
av barn till väpnade styrkor, och den har även lyft frå
gan om det hot mot överlevnad och utveckling som 
landminor utgör. Kommittén för mänskliga rättighe
ter noterar i en allmän kommentar från 1982 att: 
»Den rätt till livet som är formulerad i artikel 6 i 
konventionen… är den högsta rättigheten i vilken 
inga inskränkningar är tillåtna, inte ens i nödläge.« 
Kommittén fortsätter med att betona att om faran för 
krig avvärjs och om den internationella freden stärks, 
då skulle detta »utgöra den viktigaste förutsättningen 
och garantin för att skydda rätten till livet«. (hri/
gen/1/Rev.8, punkt 2, s. 166.)

I en annan allmän kommentar från 1984 betonar 
kommittén att konstruktion, testning, tillverkning, 
innehav och spridning av kärnvapen utgör ett av de 
största hoten mot rätten till livet för hela mänsklighe
ten av i dag. Produktion, testning, innehav, spridning 
och användning av kärnvapen borde förbjudas och 
anses som brott mot mänskligheten. (hri/gen/1/Rev. 
8, s. 178.)

ANDRA FoRMER AV LIVSHoTANDE VåLD MoT 
BARN
Den skyldighet att skydda barns liv samt främja över
levnad och maximal utveckling som finns i artikel 6 
i barnkonventionen behandlas mer utförligt i många 
andra artiklar (artikel 19: skydd mot alla former 
av våld; artikel 37: skydd mot tortyr och grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff
ning; artikel 38: skydd för barn som är inblandade 
i väpnad konflikt och Fakultativt protokoll angående 
barns	inblandning	i	väpnad	konflikt, med flera). FN:s 
barnrättskommitté har hävdat rätten till livet, liksom 
andra bestämmelser, när den har uttryckt oro för våld 
mot barn som utövas av säkerhetsstyrkor, polis och 
andra. Kommittén har poängterat att barn som bor 

och/eller arbetar på gatan löper särskilt stor risk att 
utsättas för våld (se artikel 20). Det faktum att en
samkommande och separerade barn är särskilt utsatta 
lyfts fram av kommittén i en allmän kommentar från 
2005: 

»Separerade och ensamkommande barn är utsatta 
för olika risker som påverkar deras liv, överlevnad och 
utveckling. Det kan gälla handel med barn i syfte 
att utnyttja barnen sexuellt eller på annat sätt, eller 
inblandning i kriminalitet som kan leda till att barnet 
skadas, eller i extrema fall, till döden. Därför kräver 
artikel 6 att konventionsstaterna iakttar vaksamhet 
när det gäller detta, särskilt när det kan vara fråga om 
organiserad kriminalitet …« (crc/gc/2005/6, punkt 
23–24.)

Att barn »försvinner« har orsakat oro i ett antal 
länder. En ny konvention om skydd för alla män
niskor mot påtvingat försvinnande antogs av FN:s 
generalförsamling i december 2006 (se vidare under 
artikel 8).

»Hedersrelaterade« mord
FN:s barnrättskommitté har uttryckt allvarlig oro 
över »hedersrelaterade« mord och andra ödesdigra 
sedvänjor som hotar barns liv, överlevnad och maxi
mala utveckling (se även artikel 24). I den allmänna 
kommentaren »Ungdomars hälsa och utveckling« 
säger den:

»Mot bakgrund av artiklarna 3, 6, 12, 19 och 24(3) 
i konventionen bör staterna vidta alla tänkbara effek
tiva åtgärder för att undanröja alla handlingar och all 
verksamhet som hotar unga människors rätt till livet, 
bl.a. hedersrelaterade mord. Kommittén uppmanar 
konventionsstaterna att utveckla och genomföra 
informationskampanjer, utbildningsprogram och 
lagstiftning som syftar till att förändra den rådande 
inställningen och inrikta sig på könsroller och stereo
typer som bidrar till ödesdigra traditionella sedvänjor 
…« (crc/gc/2003/4, punkt 24.)

Självmord
När FN:s barnrättskommitté har granskat konven
tionsstaternas rapporter har den oroats av de höga, 
och i vissa fall ökande, självmordssiffrorna i några 
länder. I flera fall har kommittén föreslagit studier av 
orsakerna till detta och av effektiva förebyggande me
toder. I Riktlinjer för periodiska rapporter (reviderade 
2005) finns en särskild begäran om uppdelade data 
över barn som avlidit på grund av självmord.
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Trafikolyckor 
En annan vanlig dödsorsak, särskilt bland barn, som 
kan förebyggas och som kommittén har tagit upp 
med olika stater, är trafikolyckor.

UTREDNINg oCH REgISTRERINg AV DöDSFALL
I de ursprungliga Riktlinjerna för periodiska rappor
ter påpekar FN:s barnrättskommitté hur viktigt det är 
med fullgod utredning, anmälan och registrering av 
alla dödsfall hos barn, liksom av orsakerna till döds
fallen. Om det i lagstiftningen finns en fastställd skyl
dighet och ett förfarande för att utreda alla dödsfall 
som drabbar barn, minskas risken för att de verkliga 
dödsorsakerna mörkläggs. Det har också konstaterats 
att självmord på grund av religiös och social inställ
ning tenderar att underrapporteras i många stater. I 
de stater där det finns systematiska förfaranden för att 
utreda dödsfall hos barn, har det konstaterats många 
fler dödsfall på grund av våld eller vanvård. En full
god utredning ger också information om hur förebyg
gande strategier skall se ut. Kommittén har anmodat 
staterna att lagstifta om utredningar av dödsfall hos 
barn. I FN:s regler för skydd av frihetsberövade min
deråriga betonas vikten av en oberoende utredning 
av dödsorsaken för alla frihetsberövade minderåriga 
(regel 57). Artikel 9(4) i barnkonventionen ger både 
föräldrar och barn rätt att få information om den an
dres död, om den har skett på grund av »åtgärder som 
en konventionsstat tagit initiativet till«, såvida inte 
överlämnandet av upplysningarna skulle vara skadliga 
för barnet (se artikel 9).

»… till det yttersta av sin förmåga säker-
ställa barnets överlevnad och utveckling«
I artikel 6, punkt 2 går barnkonventionen längre än 
när det gäller den grundläggande rätten till liv, och sä
ger att konventionsstaten skall främja överlevnad och 
utveckling »till det yttersta av sin förmåga«. Begrep
pet »utveckling« handlar inte enbart om att förbereda 
barnet för vuxenlivet. Det handlar om att erbjuda 

bästa möjliga förhållanden för barndomen, för bar
nets liv just nu. FN:s barnrättskommitté har betonat 
att den betraktar barnets utveckling som ett holistiskt 
begrepp, som omfattar hela konventionen. 

Många av konventionens skyldigheter, särskilt de 
som är relaterade till hälsa, rimlig levnadsstandard, 
utbildning samt fritid och lek (artikel 24, 27–29 och 
31) har betydelse för att säkerställa barnets maximala 
utveckling, och i enskilda artiklar behandlas begreppet 
»utveckling« mer utförligt. De bestämmelser i konven
tionen som skyddar barnet från våld och utnyttjande 
(särskilt artikel 19 och 32–39) är lika väsentliga för 
överlevnad och maximal utveckling som bestämmel
serna om samhällets tjänster. I konventionens inled
ning hävdas att familjen är »den naturliga miljön för 
alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveck
ling och välfärd«. Där erkänns också att barnet »för att 
kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling 
av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i 
en omgivning av lycka, kärlek och förståelse«. I artikel 
5 krävs respekt för »den fortlöpande utvecklingen 
av barnets förmåga« – ett nyckelbegrepp för generell 
utveckling. I artikel 18 erkänns att föräldrar eller vård
nadshavare har »huvudansvaret« för barnets uppfostran 
och utveckling, samt att konventionsstaterna skall 
ge lämpligt bistånd till detta. Enligt artikel 20 skall 
dessutom särskilt skydd ges till det barn som berövats 
sin familjemiljö. I artikel 25 krävs regelbunden översyn 
för alla barn som omhändertagits för omvårdnad, 
skydd eller behandling – en viktig garanti för att de 
skall ha möjlighet till maximal utveckling. Och när det 
gäller barn med funktionshinder krävs i artikel 23 att 
bistånd skall lämnas »på ett sätt som bidrar till barnets 
största möjliga integrering i samhället och individuella 
utveckling, innefattande dess kulturella och andliga ut
veckling«. Kommittén förväntar sig att genomförandet 
av alla de andra artiklarna sker med avsikten att barn 
skall uppnå överlevnad och maximal utveckling – ett 
begrepp som uppenbarligen är väsentligt för barnets 
bästa. 
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ARTIKEL 12

Respekt för barnets åsikter

Texten i artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsik
ter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas 
möjlighet att höras, antingen direkt eller genom före
trädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 
förenligt med den nationella lagstiftningens procedur
regler, i alla domstols och administrativa förfaranden 
som rör barnet.

Sammanfattning
FN:s barnrättskommitté hävdade tidigt att artikel 12 
skulle betraktas som en grundläggande princip. Som 
sådan är den relevant för alla aspekter på genom
förandet av barnkonventionen och tolkningen av 
alla de andra artiklarna. I punkt 1 krävs att staterna 
säkerställer att alla barn som kan bilda en åsikt också 
har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som 
rör barnet. Dessa åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. Punkt 2 
ger uttryckligen barnet rätt att höras i alla rättsliga 
och administrativa förfaranden som det berörs av. 
Dessa omfattar många olika typer av domstolsären
den och även formella beslut som rör barnet, t.ex. 
utbildning, sjukvård, planering, miljö etc. Kommittén 
har ständigt betonat att barn måste ses som aktiva 
medborgare med rättigheter och att ett huvudsyfte 
med konventionen är att poängtera att de mänskliga 
rättigheterna även omfattar barn.

I artikel 12 understryks barnens ställning som en
skilda individer med grundläggande mänskliga rättig
heter, egna åsikter och känslor. Så görs även i artikel 
13 (barnets rätt till yttrandefrihet), artikel 14 (rätten 
till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) och 
artikel 15 (föreningsfrihet). Kommittén ogillar det 
den kallar »välgörenhets och förmyndarmentalitet« i 
frågor som rör barn. År 2006 höll kommittén under 
en dag en allmän diskussion om »Barnets rätt att 

höras« och beslutade att inom den närmaste framti
den anta en allmän kommentar om detta. I de första 
nio allmänna kommentarerna tolkas innebörden av 
artikel 12 i speciella sammanhang.

De rättigheter som uttrycks i artikel 12 ger inte rätt 
till självbestämmande utan handlar om att delta i be
sluten. Hänvisningarna till »den fortlöpande utveck
lingen av barnets förmåga« i artikel 5 och 14 betonar 
att denna bör respekteras när det fattas beslut.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig
heterna säger: 

»Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefri
het. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande 
hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information 
och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och obe
roende av gränser« (artikel 19). Det som är så viktigt 
med barnkonventionens artikel 12 är att den inte bara 
kräver att barn skall tillförsäkras rätten att fritt uttrycka 
sina åsikter, utan också att de skall ha möjlighet att 
höras och att åsikterna skall »tillmätas betydelse«.

Det barn »som är i stånd att bilda  
egna åsikter«: artikel 12(1)
Artikel 12 anger ingen minimiålder för barnets rätt 
att fritt uttrycka sina åsikter. Det är tydligt att barn 
kan bilda egna åsikter från mycket tidig ålder och fak
tiskt också gör så. Barnkonventionen ger inte heller 
något stöd för dem som skulle vilja införa en minimi
ålder för när det är möjligt att fastställa eller ta hänsyn 
till ett barns åsikter. I den allmänna kommentaren om 
»Att genomföra barns rättigheter under deras tidiga 
utveckling«, uppmuntrar kommittén konventions
staterna att skapa en positiv agenda för ett genomför
ande i tidig ålder:

»Det krävs en övergång från en traditionell tro där 
barns tidiga utveckling i huvudsak anses vara en pe
riod då den omogna människan socialiseras i riktning 
mot den vuxna, mogna människans status. Barnkon
ventionen kräver att barnen, även de allra yngsta, i sig 
själva respekteras som de personer de faktiskt är. Små 
barn bör erkännas som aktiva medlemmar i familjen, 
gemenskapen enligt lokal sedvänja och i samhäl
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let, med egna angelägenheter, intressen och åsikter.« 
(crc/c/gc/7, punkt 5.)

Kommittén fortsätter med att betona »… att artikel 
12 gäller såväl yngre som äldre barn. Som medborgare 
med rättigheter har också de minsta barnen rätt att 
uttrycka sina åsikter, vilka skall ’tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad’ (artikel 
12[1]). Små barn är mycket känsliga för sin omgiv
ning och skaffar sig snabbt kunskap om de männis
kor, platser och rutiner som fyller deras liv, samtidigt 
som de blir medvetna om sin egen unika identitet. 
De gör val och kommunicerar känslor, uppfattningar 
och önskemål på flera olika sätt långt innan de kan 
kommunicera via det talade och skrivna språket. I det 
avseendet har kommittén följande synpunkter:

(a) Konventionsstaterna uppmuntras att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att principen att 
barnet är en medborgare med rättigheter, rätt att yttra 
sig fritt och att tillfrågas i angelägenheter som rör ho
nom eller henne genomförs redan i ett tidigt skede och 
på lämpliga sätt med tanke på barnets förmåga, barnets 
bästa och rätten att skyddas från skadliga upplevelser.

(b) Rätten att uttrycka åsikter och känslor bör 
förankras i barnets dagliga liv i hemmet (och när så 
är tillämpligt, även i den utvidgade familjen) och i 
samhället, i allt som gäller hälso och sjukvård och 
utbildning under barnets tidiga utveckling, liksom i 
rättsliga förfaranden, och i utvecklingen av riktlin
jer och samhällstjänster, bl.a. genom forskning och 
samråd.

(c) Konventionsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgär
der för att främja att föräldrar, personal och ansvariga 
myndigheter aktivt deltar i att skapa möjligheter för 
små barn att i allt större omfattning utöva sina rättig
heter i de dagliga aktiviteterna i alla relevanta situa
tioner, även genom att öva nödvändiga färdigheter. 
För att rätten till delaktighet skall uppfyllas krävs att 
vuxna antar ett barnanpassat förhållningssätt, lyssnar 
till små barn och respekterar deras värdighet och 
individuella åsikter. Det krävs också att vuxna visar 
tålamod och kreativitet genom att anpassa sina för
väntningar till ett litet barns intressen, kunskapsnivå 
och sätt att kommunicera.« (crc/c/gc/7, punkt 14.)

Några länder rapporterade att de hade fastställt en 
minimiålder för barnets rätt att höras, t.ex. i vård

nadsärenden efter det att föräldrarna separerat eller 
skilt sig. Barnkonventionen ger dock inget stöd för 
detta, och staterna kan inte anföra principen om 
barnets bästa för att hindra barn från att uttrycka sina 
åsikter.

»… RÄTTEN ATT FRITT UTTRyCKA DESSA«
Det finns inga begränsningar i konventionsstaternas 
skyldighet att tillförsäkra barnet rätten att uttrycka 
sina åsikter fritt. Därmed poängteras särskilt att det 
inte finns något område där föräldrarna av tradition 
har makten, t.ex. i hemmet eller i skolan, där barnets 
åsikter inte hör hemma. I artikel 13 konstateras detta 
på nytt och utvecklas till att omfatta rätten att »söka, 
motta och sprida information och tankar av alla slag«. 
Det måste här också särskilt betonas att artikel 12 inte 
medför någon skyldighet för barnet att uttrycka sina 
åsikter.

»… I ALLA FRågoR SoM RöR BARNET«
Det är få beslut som fattas inom familjen, samhället, 
regionen, nationellt eller internationellt som inte rör 
barn. När arbetsgruppen som formulerade barnkon
ventionen första gången diskuterade förslaget om 
att barnets rätt att uttrycka åsikter skulle inkluderas, 
hänvisade texten till barnets rätt att »uttrycka sin åsikt 
i frågor som rör barnets egen person, särskilt äkten
skap, yrkesval, medicinsk behandling, utbildning 
och rekreation«. Men de flesta delegationerna kände 
att de frågor som konventionsstaterna skulle ge barn 
rätten att yttra åsikter om »inte borde begränsas av en 
lista, och därför bör listan tas bort« (e/cn.4/1349, s. 
3	och	e/cn.4/L.1575,	s.	13–14;	Detrick,	s.	224–225).	
Hänvisningen till »alla frågor« visar att rätten till del
aktighet inte begränsas till sådana frågor som specifikt 
behandlas i konventionen.

»… BARNETS åSIKTER SKALL TILLMÄTAS  
BETyDELSE I FöRHåLLANDE TILL BARNETS  
åLDER oCH MogNAD«
Formuleringen innebär en aktiv skyldighet att lyssna 
till barnens åsikter och att ta dem på allvar. Den 
stämmer överens med principen om den fortlöpande 
utvecklingen av barnets förmåga som introducerades 
i artikel 5. När det beslutas om hur stor betydelse ett 
barns åsikter skall ha i en viss fråga måste de två krite
rierna ålder och mognad övervägas. Ålder i sig är inte 
ett kriterium; barnkonventionen förkastar specifika 
åldersgränser för barnens betydelsefulla deltagande i 
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att fatta beslut. Begreppet mognad är inte definierat. 
Det innebär förmågan att förstå och bedöma vilka 
konsekvenser den aktuella frågan medför. Detta gör 
i sin tur att beslutsfattarna är skyldiga att ge barnet 
tillräcklig information.

»För detta ändamål skall barnet särskilt 
beredas möjlighet att höras … i alla 
domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet«: artikel 12(2)
När förslaget väcktes om att barn borde ha rätt att 
höras i rättsliga och administrativa förfaranden, kopp
lades denna rättighet till principen om barnets bästa, 
som punkt 2 i artikel 3. Men den flyttades sedan och 
fick en mer logisk placering tillsammans med den 
övergripande principen om delaktighet, i det som 
blev artikel 12 (e/cn.4/1989/48, s. 42–45; Detrick,  
s. 226–227). Placeringen visar att den andra punkten 
i artikel 12 gäller »barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter«, vilket återigen betonar att mycket små barn 
skall ha en formell rätt att höras. Som redan noterats 
ger konventionen inget stöd för en fastställd minimi
ålder. Barnet »skall beredas möjlighet«, dvs. staterna 
har en aktiv skyldighet att ge barnet tillfälle att höras, 
men det är åter viktigt att betona att det inte finns 
något krav på att barnet skall uttrycka sina åsikter. 
»För detta ändamål …«betyder också att domstolar 
etc. inte får låta sig nöja med att höra barnets åsikter, 
utan dessa måste tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad. 

»Alla domstolsförfaranden som rör barnet« omfat
tar en lång rad domstolsärenden, bl.a. alla tvistemål 
såsom skilsmässa, vårdnadsärenden, omvårdnads och 
adoptionsärenden, namnändring, ansökningar om 
vistelseort, religion, utbildning, rätt att förfoga över 
pengar etc., domstolsbeslut om nationalitet, immi
gration och flyktingstatus, och därutöver brottmål. 
Kommittén har betonat att bestämmelsen även gäller 
religiösa domstolar, liksom staternas engagemang i 
internationella domstolar. Det kan också hävdas att 
åtal mot föräldrarna omfattas, eftersom följderna kan 
drabba barnen på ett dramatiskt sätt.

Hänvisningen till »administrativa förfaranden« ger 
en ännu bredare spännvidd, och därmed innefat
tas t.ex. formella beslut om utbildning, sjukvård, 
planering och miljö, socialförsäkring, skyddsåtgärder 
för barn, alternativ omvårdnad, anställningar och 
administration av åtgärder för unga lagöverträdare. I 
kommitténs allmänna kommentar nr 5, »Allmänna 

åtgärder för genomförandet av barnkonventionen«, 
poängteras att om det skall vara någon mening med 
att ha rättigheter måste det ges effektiv gottgörelse 
som kompensation när en rättighet har kränkts (crc/
gc/2003/5, punkt 24 samt se under artikel 4).

Kommittén tar upp artikel 12(2) i detalj i de 
rekommendationer som antogs efter den allmänna 
diskussionen 2006, »Barnets rätt att höras«:

»Kommittén påminner konventionsstaterna om 
att barnets rätt att höras i rättsliga och administrativa 
förfaranden gäller i alla relevanta situationer utan be
gränsningar, även när barn åtskilts från sina föräldrar, 
i vårdnads och adoptionsärenden, när barn brutit 
mot lagen, när de utsatts för fysiskt våld, sexuella 
övergrepp eller andra våldsbrott, när de söker asyl och 
när de har utsatts för väpnad konflikt eller en kris
situation.« 

»Kommittén hävdar bestämt att alla barn som är 
inblandade i rättsliga och administrativa förfaranden 
måste informeras på ett barnanpassat sätt om sin 
rätt att höras, hur det kan ske och andra aspekter på 
förfarandena.«

»Kommittén förordar att konventionsstaterna ger 
alla relevanta yrkesgrupper som deltar i rättsliga och 
administrativa förfaranden obligatorisk utbildning i 
genomförandet av artikel 12. Domare och andra be
slutsfattare bör som regel tydligt meddela och förklara 
resultatet av förfarandena, särskilt om barnets åsikter 
inte har kunnat tillgodoses…«

»Kommittén ser gärna att konventionsstaterna 
inrättar speciella rättshjälpssystem för att ge de barn 
som är inblandade i administrativa och rättsliga förfa
randen kvalificerat stöd och bistånd.« (FN:s barn
rättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje sessionen, 
september 2006, Allmän diskussion, Rekommenda
tioner, punkt 39–43.)

Det är allmänt erkänt att domstolar och andra 
formella beslutsfattande organ behöver anpassas så 
att barn kan bli delaktiga. Vid domstolsförhandlingar 
kan det innebära förnyelse som t.ex. mer informell 
fysisk utformning av rättssalen och domarnas och 
advokaternas klädsel, filminspelning av förhör, bild
skärmar, separata väntrum och speciell förberedelse 
för barn som skall vittna (se även artikel 19). 

Kommittén uttrycker oro när barn, eller barn under 
en viss ålder, inte har fri tillgång till domstolarna. I 
rekommendationerna som antogs efter den allmänna 
diskussionen om »Barnets rätt att höras« sägs följande:
»Kommittén hävdar bestämt att ålder inte bör hindra 
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barnets rätt att fullt ut delta i den rättsliga proces
sen. I de fall då konventionsstaterna har inrättat en 
minimiålder för barnets rätt att höras, bör åtgärder 
vidtas för att säkerställa att ett barn som är yngre 
än minimiåldern får sina åsikter beaktade i förhål
lande till sin mognad, och att så sker genom särskilt 
utbildade socialtjänstemän eller personal ur andra 
yrkesgrupper.«

»Kommittén noterar vidare att åldern inte bör 
hindra barnet från att ha tillgång till klagomålsförfa
randen vid rättsliga och administrativa förfaranden.« 
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtio
tredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, 
Rekommendationer, punkt 51–52.)

»ANTINgEN DIREKT ELLER gENoM FöRETRÄ
DARE ELLER ETT LÄMPLIgT oRgAN oCH På ETT 
SÄTT SoM ÄR FöRENLIgT MED DEN NATIoNELLA 
LAgSTIFTNINgENS PRoCEDURREgLER«
Det är staterna som avgör hur barnets åsikter skall 
höras, men om procedurreglerna säger att det bör 
göras via en företrädare eller ett lämpligt organ åligger 
det staterna att överföra barnets åsikter. Denna prin
cip bör inte förväxlas med den skyldighet som finns 
i artikel 3: att säkerställa att barnets bästa kommer i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Klagomålsförfaranden 
Enligt FN:s barnrättskommitté är effektiva, barnan
passade klagomålsförfaranden en del av genomför
andet av artikel 12. Barn behöver tillgång till klago
målsförfaranden för alla områden: familjen, alternativ 
omvårdnad, skolan och alla andra institutioner, 
tjänster och inrättningar som finns för dem. Kommit
tén har ofta uttryckt oro över bristen på klagomålsför
faranden för barn.

När kommittén har stöttat utveckling av inrätt
ningar som skall bevaka barnets mänskliga rättigheter, 
t.ex. en barnombudsman eller barnkommissionär, har 
kommittén uppmuntrat dessa att inrätta klagomåls
förfaranden och även att granska barns tillgång till 
andra klagomålsförfaranden (se artikel 4). I samband 
med artikel 19 har kommittén rekommenderat att det 
inrättas klagomålsförfaranden för barn som utsätts för 
våld i och utanför familjen, och den har noterat att 
barn behöver kunna framföra klagomål oberoende av 
sina föräldrar. I sin allmänna kommentar »Rättigheter 
för barn med funktionshinder« noterar kommittén att 
funktionshindrade barn löper särskilt stor risk för att 

utsättas för våld och vanvård, både inom familjen och 
på institutioner. Dålig tillgång till effektiva system för 
klagomål och övervakning bidrar till systematiska och 
ständiga övergrepp. Kommittén uppmanar staterna 
att säkerställa att det finns tillgängliga och lyhörda 
funktioner för klagomål på alla institutioner för barn 
med funktionshinder (crc/c/gc/9, punkt 42–43).

Strategier för att genomföra rätten 
till delaktighet

RÄTTEN TILL DELAKTIgHET SKALL åTERSPEgLAS I 
NATIoNELL LAgSTIFTNINg
FN:s barnrättskommitté understryker i sin allmänna 
kommentar nr 5 om »Allmänna åtgärder för ge
nomförandet av barnkonventionen« att artikel 12, 
tillsammans med de övriga artiklarna som utgör 
konventionens grundläggande principer, bör föras 
in i nationella lagar och förfaranden (crc/gc/2003/5, 
punkt 12). För att båda punkterna i artikel 12 skall 
återspeglas i nationell rätt krävs bestämmelser som 
upprätthåller rätten till delaktighet i lagar som gäl
ler familjelivet, alternativ omvårdnad för barn som 
berövats sin familjemiljö, skolan och samhällslivet och 
dessutom alla formella rättsliga och administrativa 
förfaranden som rör barnet. I de rekommendationer 
som antogs efter den allmänna diskussionen 2006 om 
»Barnets rätt att höras« uppmanar kommittén staterna 
»… att undersöka alla befintliga lagar och förord
ningar i syfte att säkerställa att artikel 12 är integrerad 
i alla relevanta nationella lagar, förordningar och 
administrativa föreskrifter.« (FN:s barnrättskommitté, 
Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 
2006, Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 
37.) Staternas rapporter visar att principen i artikel 12 
i allt större utsträckning har införts i nationell lagstift
ning, åtminstone när det gäller vissa delar av barns liv 
och i vissa domstolsförhandlingar.

RÄTTEN TILL INFoRMATIoN – EN FöRUTSÄTTNINg 
FöR DELAKTIgHET
I artikel 13 hävdas barnets frihet att »söka, motta 
och sprida information och tankar av alla slag …«. 
Dessutom hävdar artikel 17 barnets allmänna rätt till 
information. Men när det gäller de olika områden där 
det fattas beslut och där barns åsikter kan uttryckas – 
familjen, skolan, samhället, domstolarna etc. – finns 
en underförstådd skyldighet att säkerställa att barnet 
fått tillräcklig information om omständigheterna och 
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de olika alternativen. I rekommendationerna som 
antogs efter den allmänna diskussionen om »Barnets 
rätt att höras« bekräftar kommittén än en gång att det 
finns anknytning mellan artikel 12 och 13:
»… eftersom rätten att ta emot och vidarebefordra in
formation är en viktig förutsättning för att förverkliga 
barns delaktighet. Kommittén uppmanar konven
tionsstaterna att överväga att utarbeta barnanpassad 
information när det gäller alla frågor som rör barn.« 
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiot
redje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, 
Rekommendationer, punkt 42.)

RÄTT TILL DELAKTIgHET UTAN DISKRIMINERINg
Tillsammans med principen om ickediskriminering 
i artikel 2, betonar artikel 12 att alla barn har samma 
rättighet att fritt uttrycka åsikter och att dessa tas på 
allvar. Behovet av särskilda åtgärder för att bekämpa 
eventuell diskriminering när det gäller deltagande 
lyfts fram i de rekommendationer som antogs efter 
kommitténs allmänna diskussion om »Barnets rätt att 
höras«:

»Kommittén betonar att lämpliga åtgärder måste 
vidtas för att ta itu med diskrimineringen av utsatta 
eller marginaliserade grupper av barn, t.ex. de som 
drabbats av fattigdom eller väpnad konflikt, barn som 
inte omvårdas av sina föräldrar, även barn på institu
tioner, barn med funktionshinder, asylsökande och 
tvångsförflyttade barn, gatubarn och barn som tillhör 
urbefolkningar och minoriteter, så att alla barn kan 
åtnjuta den rättighet som uttrycks i artikel 12 …«

 »Kommittén uppmanar konventionsstaterna att 
rikta särskild uppmärksamhet mot flickors rättigheter 
eftersom sexistiska stereotyper och patriarkala vär
deringar undergräver och begränsar möjligheten att 
åtnjuta den rättighet som är formulerad i artikel 12.« 
(FN:s barnrättskommitté, Rapport från den fyrtio
tredje sessionen, september 2006, Allmän diskussion, 
Rekommendationer, punkt 8 och 10.)

I kommentarerna till staternas rapporter har kom
mittén betonat att barn med olika social och regio
nal bakgrund bör uppmuntras till delaktighet, och 
att särskild uppmärksamhet bör riktas mot utsatta 
grupper. Behovet av att säkerställa att urbefolknings
barn deltar i arbetet med att ta fram, genomföra och 
utvärdera strategier, riktlinjer och projekt som syftar 
till ett genomförande av deras rättigheter poängteras 
i de rekommendationer som antogs efter kommitténs 
allmänna diskussion om »Rättigheter för urbefolk

ningsbarn« (Rapport från den trettiofjärde sessionen, 
september/oktober 2003, crc/c/133, Rekommenda
tioner, s. 134, punkt 8).

Om barn med funktionshinder skall kunna delta 
utan att diskrimineras kan det krävas produktion av 
material för särskilda medier och tillgänglighet till sär
skild teknik, tolkar (t.ex. i teckenspråk för barn med 
hörselnedsättning) och särskild utbildning, även för 
andra barn, föräldrar och andra familjemedlemmar, 
lärare och andra vuxna. I Konventionen om rättigheter 
för människor med funktionsnedsättning krävs att:

»Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn 
med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör barnet, och att dess 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad, på samma grunder som 
andra barn, och att barnet skall ha tillgång till det 
bistånd som är lämpligt utifrån dess funktionsnedsätt
ning och ålder, för att förverkliga denna rättighet.« 
(Artikel 7[3]. När denna handbok trycktes hade den 
officiella översättningen av Konventionen om rättighe
ter för människor med funktionsnedsättning ännu inte 
slutförts. Översättningen av såväl konventionens titel 
som citat ur konventionstexten är översättarens egen 
inofficiella version.)

Artikel 21 om yttrande och åsiktsfrihet och om 
tillgång till information specificerar åtgärder som 
staterna bör vidta för att säkerställa att personer med 
funktionshinder skall kunna utöva dessa rättigheter. 
Kommittén utvecklar detta i ett barnperspektiv i sin 
allmänna kommentar nr 9, »Rättigheter för barn med 
funktionshinder«:

»Oftast är det vuxna med och utan funktionshinder 
som utarbetar riktlinjer och fattar beslut som gäl
ler barn med funktionshinder medan barnen själva 
lämnas utanför processen. Det är väsentligt att barn 
med funktionshinder hörs i alla förfaranden som rör 
dem och att deras åsikter respekteras i förhållande 
till den fortlöpande utvecklingen av deras förmåga. 
Detta bör innefatta att de är representerade i olika 
organ såsom riksdag, kommittéer och andra forum 
där de uttrycker åsikter och deltar i beslut som rör 
dem som barn i allmänhet och som barn med funk
tionshinder i synnerhet. Om de engageras i en sådan 
process säkerställs inte bara att politiken inriktas på 
deras behov och önskemål, det är också ett värdefullt 
verktyg för att nå delaktighet eftersom det garanterar 
att beslutsprocessen bygger på deltagande. Barn bör 
få tillgång till de kommunikationssätt som behövs för 
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att underlätta deras möjlighet att uttrycka sina åsikter. 
Dessutom bör konventionsstaterna stödja utveckling 
av utbildning för familjer och olika yrkesgrupper när 
det gäller att främja och respektera den fortlöpande 
utvecklingen av barns förmåga att ta större ansvar för 
beslut som rör deras liv.« (crc/c/gc/9, punkt 15.)

Handlingsplanen från den fjärde världskonferen
sen om kvinnor säger följande: »Flickor får mindre 
uppmuntran än pojkar när det gäller att delta i och 
lära sig mer om samhällets sociala, ekonomiska och 
politiska funktioner. Det får till följd att de inte ges 
samma möjligheter som pojkar att delta i besluts
processer.« (Fjärde världskonferensen om kvinnor, 
Peking, 1995, Handlingsplan, a/conf. 177/20/Rev.1, 
paragraf 265.) Detta ställer krav på bl.a. utbildnings
strategier så att flickors lika rätt till delaktighet och 
respekt för sina åsikter säkerställs.

gENoMFöRANDE oAVSETT RESURSER
FN:s barnrättskommitté har betonat att genom
förandet av barnkonventionens grundläggande 
principer, däribland artikel 12, inte får vara beroende 
av resurser.

TEoRETISK oCH PRAKTISK UTBILDNINg SAMT 
ANDRA STRATEgIER FöR ATT FRÄMJA BARNETS 
DELAKTIgHET
Kommittén erkänner att enbart lagstadgade ram
verk, även om de är väsentliga, inte kommer att ge 
de nödvändiga förändringarna i förhållningssätt och 
praxis inom familjen, skolan eller samhället. Därför 
har den gett sitt stöd för flera andra strategier för att 
genomföra artikel 12, däribland särskilt utbildning 
(med tanken att en nyckelstrategi är att barnkonven
tionen finns med i läroplanen), informationsprogram 
och systematisk utbildning för alla som arbetar med 
och för barn. I de rekommendationer som antogs 
efter den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att 
höras« påminner kommittén konventionsstaterna om:

»… behovet av att ordna utbildning om barnets 
rättigheter för alla tjänstemän som har inflytande på 
regeringens politik och genomför handlingsprogram 
där frågor som rör barn ingår, för att främja en med
vetenhet om barnets rättigheter och skyldigheten att 
ta hänsyn till barns åsikter.« (FN:s barnrättskommitté, 
Rapport från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, 
Allmän diskussion, Rekommendationer, punkt 29.)

Den främjar också föräldrautbildning, bl.a. om bar
nets rättigheter (punkt 17), och utbildning för lärare, 

för att täcka in även en lärarmetodik som bygger på 
delaktighet (punkt 24). När det gäller den övergri
pande skyldigheten att »göra konventionens bestäm
melser och principer allmänt kända bland såväl vuxna 
som barn« (artikel 42) har kommittén särskilt betonat 
rätten till delaktighet och hur viktigt det är att barnen 
själva aktivt engagerar sig i strategierna för att artikel 
42 skall anses uppfylld.

ATT KARTLÄggA gENoMFöRANDE  
oCH INFLyTANDE
Kommittén föreslår att staterna granskar i vilken om
fattning artikel 12 har genomförts, vilket betyder att 
fråga barnen själva i vilken utsträckning deras åsikter 
blir hörda och respekterade, även inom familjen. 
Arbetet i barnparlament och liknande institutioner 
bör utvärderas för att se vilket inflytande de har på 
nationell politik (se nedan).

Genomförande i olika sammanhang

I REgERINgEN oCH DEN öVERgRIPANDE  
PoLITIKEN
Barns delaktighet på politikens alla nivåer har 
uppmuntrats av FN:s barnrättskommitté. Så här 
säger kommittén i den allmänna kommentaren nr 5, 
»Allmänna åtgärder för genomförandet av barnkon
ventionen«:

»Artikel 12 i konventionen … kräver att barns 
åsikter tillmäts betydelse i alla frågor som rör dem, 
vilket uppenbarligen innefattar genomförandet av 
’deras’ konvention.« (crc/gc/2003/5, punkt 57.) Kom
mittén betonar i samma kommentar att det krävs 
att regering, riksdag och rättsväsende utvecklar ett 
perspektiv med inriktning på barnets rättigheter för 
att hela barnkonventionen skall genomföras effektivt. 
Den belyser särskilt de grundläggande principerna, 
däribland artikel 12:

»Denna princip, som belyser barnets roll som 
aktiv deltagare i arbetet med att främja, skydda och 
övervaka sina egna rättigheter, gäller i lika hög grad 
alla åtgärder som staterna vidtar för att genomföra 
konventionen.«

»Att öppna regeringens beslutsprocess för barn är 
en positiv utmaning, och kommittén har upptäckt 
att staterna i allt större utsträckning antar den. Mot 
bakgrund av att det är få stater som hittills har sänkt 
rösträttsåldern under 18 år, är anledningen desto 
större att säkerställa respekten för barns åsikter i 
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regering och riksdag. Om samrådet skall ha någon be
tydelse måste såväl dokument som förfaranden göras 
tillgängliga. Men att ge sken av att ’lyssna’ till barn 
är ganska enkelt; att tillmäta deras åsikter betydelse 
kräver verklig förändring. Att lyssna till barn skall inte 
ses som ett ändamål i sig, utan snarare som ett sätt för 
staterna att föra samspelet med barnen och åtgärderna 
som vidtas å deras vägnar än närmare ett genomför
ande av barnets rättigheter.«

»Enstaka eller regelbundna händelser, såsom barnpar
lament, kan vara stimulerande och öka den allmänna 
medvetenheten. Men artikel 12 kräver kontinuerliga 
arrangemang. Barns delaktighet och samråd med barn 
får inte heller bli symboliska handlingar för att bevisa 
politiskt korrekta åsikter. Betoningen på ’frågor som 
rör barnet’ i artikel 12(1) innebär att åsikterna hos sär
skilda grupper av barn bör inhämtas i speciella frågor. 
T.ex. kan unga lagöverträdare framföra sina åsikter när 
det läggs förslag om lagändringar på det området, eller 
kan adoptivbarn och barn från adoptivfamiljer höras 
i ärenden om lagar och riktlinjer som rör adoption. 
Det är viktigt att regeringar utvecklar en direkt relation 
med barn, inte bara en relation som förmedlas via 
frivilligorganisationer eller institutioner för mänskliga 
rättigheter. När barnkonventionen var ny spelade frivil
ligorganisationerna en viktig roll genom att vara de 
första att inta ett förhållningssätt till barn som bygger 
på delaktighet. Men det ligger i både regeringarnas 
och barnens intresse att ha en god och direkt kontakt.« 
(crc/gc/2003/5, punkt 12.)

Kommittén utvecklar sina tankar om barns delaktig
het i sådana åtgärder som vidtas för konventionens ge
nomförande i de rekommendationer som antogs efter 
den allmänna diskussionen om »Barnets rätt att höras«. 
De innefattar förslag om att de permanenta statliga or
gan som definieras som ansvariga för barns rättigheter 
bör etablera direkt kontakt med barn, liksom natio
nella institutioner för mänskliga rättigheter bör göra. 
Dessutom bör barn delta i arbetet med att planera, ta 
fram, genomföra, utvärdera och följa upp nationella 
handlingsplaner (FN:s barnrättskommitté, Rapport 
från den fyrtiotredje sessionen, september 2006, Allmän 
diskussion, Rekommendationer, punkt 26–29).

Kommittén föreslår också att barn är delaktiga i lag
reformer och i arbetet med att främja ratificering av 
relevanta instrument för mänskliga rättigheter (FN:s 
barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje  
sessionen, september 2006, Allmän diskussion,  
Rekommendationer, punkt 32).

Kommittén har rekommenderat staterna att skapa 
formella strukturer för barns delaktighet, även på na
tionell nivå. I den allmänna kommentaren nr 2, »Den 
roll oberoende nationella institutioner för mänskliga 
rättigheter spelar i arbetet med att främja och skydda 
barnets rättigheter«, belyser kommittén hur viktig 
artikel 12 är:

»Nationella institutioner för mänskliga rättigheter 
spelar en nyckelroll för att främja att regeringen och 
hela samhället visar respekt för barns åsikter i alla 
frågor som rör dem, som texten i barnkonventionens 
artikel 12 säger. Denna grundläggande princip bör 
tillämpas på inrättandet och organisationen av natio
nella institutioner för mänskliga rättigheter, liksom 
på deras aktiviteter. Institutionerna måste säkerställa 
att de har direkt kontakt med barn och att barn är 
tillräckligt delaktiga i samråd. T.ex. kan barnråd inrät
tas som rådgivande organ till institutionerna i syfte att 
underlätta barns delaktighet i frågor som rör dem.«

»Nationella institutioner för mänskliga rättighe
ter bör skapa särskilt anpassade handlingsplaner för 
samråd och fantasifulla kommunikationsstrategier för 
att säkerställa att konventionens artikel 12 uppfylls 
helt. Det bör inrättas en rad lämpliga sätt för barn att 
kommunicera med institutionen.« (crc/gc/2002/2, 
punkt 16–17.)

VID SKyDDSåTgÄRDER FöR BARN
I barnkonventionens artikel 19 anges olika åtgärder 
för att säkerställa att barn skyddas mot alla former 
av våld och övergrepp. I varje enskilt fall, både före 
och under eventuella skyddsåtgärder och i planering, 
genomförande och översyn av skyddssystem för barn 
är det väsentligt att barnets åsikter respekteras. En lag
stadgad skyldighet att fastställa barns åsikter och att 
tillmäta dessa vederbörlig betydelse bör införas i de la
gar som gäller skydd för barn och bör tillämpas i alla 
beslutsprocesser (se artikel 19). Kommittén hänvisar i 
de rekommendationer som antogs efter den allmänna 
diskussionen om »Barnets rätt att höras« till rätten att 
delta i domstolsförfaranden för barn som utsatts för 
våld (punkt 48). Kommittén har välkomnat utveck
lingen av fria hjälptelefoner där barn i förtroende kan 
uttrycka sin oro och söka råd och hjälp.

I FAMILJEMILJöN
FN:s barnrättskommitté har ständigt uppmuntrat 
barn att delta i beslutsprocessen inom familjen. Den 
har också föreslagit att definitioner av föräldrars och 
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andra vårdnadshavares ansvar bör innehålla en »skyl
dighet enligt artikel 12« att höra barnets åsikter och 
ta dem på allvar. Bland de rekommendationer som 
antogs efter den allmänna diskussionen »Barnets rätt 
att höras« sägs följande: 

»Kommittén rekommenderar att konventions
staterna främjar föräldrautbildning ytterligare och 
sprider information till föräldrar om konventionens 
rättigheter och särskilt barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter, eftersom det gynnar hela familjen.«

»Kommittén uppmuntrar föräldrar att bistå sina 
barn för att främja att barns delaktighet på olika 
nivåer i samhället förverkligas.«

»Kommittén erkänner att en familjestruktur 
som bygger på delaktighet och där barnet fritt kan 
uttrycka sina åsikter utgör en viktig förebild för 
att uppmuntra barn att vara delaktiga i det vidare 
samhället. Dessutom spelar den en förebyggande roll 
i skyddet mot våld och övergrepp i hemmet.« (FN:s 
barnrättskommitté, Rapport från den fyrtiotredje ses
sionen, september 2006, Allmän diskussion, Rekom
mendationer, punkt 17–19.) Barnets rätt till ett namn 
och en nationalitet, och rätten att behålla sin identitet 
(artikel 7 och 8) kräver respekt för barnets åsikter.

VID ADoPTIoN
När det gäller adoption kräver artikel 12(2) att barnet 
hörs i alla rättsliga eller administrativa förfaranden, 
och artikel 21(a) hänvisar till de berörda personernas 
»fulla samtycke« (se även artikel 21). I de rekommen
dationer som antogs efter den allmänna diskussionen 
om »Barnets rätt att höras« lyfter kommittén fram 
skyldigheten att säkerställa respekt för barnets åsikter 
i adoptionsprocessen och vid beslut (punkt 44).

I BESLUT oM VåRDNAD oCH ALTERNATIV  
oMVåRDNAD
Artikel 20 tar upp staternas skyldighet att ge alterna
tiv omvårdnad för barn som tillfälligt eller varaktigt 
berövats sin familjemiljö. Barnets rätt till delaktighet 
måste skyddas i alla sådana miljöer: familjehem, kafa
lah i islamisk lag, och alla typer av institutioner. Kom
mitténs tonvikt på behovet av att lagstiftning och 
andra strategier återspeglar barns rättigheter enligt 
artikel 12 gäller i lika stor utsträckning alternativ om
vårdnad. Utöver den övergripande rätten att uttrycka 
sina åsikter och att dessa tas på allvar (punkt 1), krävs 
i punkt 2 att barnet hörs i alla rättsliga eller adminis
trativa förfaranden som gäller alternativ omvårdnad. 

Enligt artikel 9(2) måste »alla berörda parter« beredas 
möjlighet att delta i förfarandet när beslut fattas om 
att det är nödvändigt att åtskilja ett barn från sina 
föräldrar (se artikel 9). I artikel 25, om barn som är 
placerade för omvårdnad, anges att skyddsåtgärder el
ler behandling måste ses över regelbundet, och enligt 
artikel 12 skall barn tillåtas delta i denna översyn. 
Kommittén hänvisade till rätten till respekt för barns 
åsikter i de rekommendationer som antogs efter den 
allmänna diskussionen »Barn som står utan föräldrar
nas omvårdnad«:

»Mot bakgrund av artikel 12 rekommenderar 
kommittén att alla intressenter fortsätter och stär
ker sina ansträngningar att beakta barns åsikter och 
underlätta deras delaktighet i alla frågor som rör 
dem. Det gäller inom utvärderings, separations och 
placeringsförfarandet, i omvårdnad utanför hemmet 
och under övergångsperioden. Den rekommenderar 
att barn skall höras genom hela skyddsåtgärdsproces
sen: före beslutet, medan det genomförs och också 
efter genomförandet. I detta syfte rekommenderar 
kommittén att det inrättas en särskild mekanism som 
gör att barnet betraktas som part i ärendet. Famil
jegruppsmöten är en modell för att säkerställa att 
barnets åsikter beaktas. Den rekommenderar också att 
konventionsstaterna regelbundet granskar i hur stor 
utsträckning barns åsikter beaktas och åsikternas in
verkan på politik och domstolsbeslut och på genom
förandet av handlingsprogram.« (FN:s barnrättskom
mitté, Rapport från den fyrtionde sessionen, september 
2005, crc/c/153, punkt 664.)

I ENSKILDA BESLUT oM HÄLSA oCH I PLANERINg 
oCH TILLHANDAHåLLANDE AV SJUKVåRD
Barnkonventionen hävdar barnens rätt att vara delak
tiga i beslut om deras hälsa och sjukvård men också 
i planering och tillhandahållande av sjukvård som är 
relevant för dem (se även artikel 1 och 24). En aspekt 
på detta är hur stor förmåga barn har att fatta beslut 
om sin egen sjukvård. I kommitténs allmänna kom
mentar nr 4, om »Ungdomars hälsa och utveckling«, 
kommenteras först staternas övergripande skyldighet:

»Att säkerställa att unga flickor och pojkar har möj
lighet att aktivt delta i planeringen av och handlings
program för deras egen hälsa och utveckling …«  
(crc/gc/2003/4, punkt 39 [d].) 

Därefter diskuteras rätten att samtycka till behand
ling:

»Innan föräldrarna ger sitt samtycke behöver 
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ungdomar ha en chans att uttrycka sina åsikter fritt, 
och dessa skall enligt artikel 12 tillmätas vederbörlig 
betydelse. Men om den unge har nått tillräcklig mog
nad skall hon/han själv ge sitt fulla samtycke, medan 
föräldrarna skall informeras om det är för ’barnets 
bästa’« (artikel 3). 

»Med hänsyn till privatliv och sekretess och den 
därtill kopplade frågan om fullt samtycke till be
handling, bör konventionsstaterna (a) anta lagar eller 
föreskrifter för att säkerställa att ungdomar får sekre
tessbelagd rådgivning om behandling så att de kan ge 
sitt fulla samtycke. Sådana lagar eller föreskrifter bör 
ange en åldersgräns för denna process, eller hänvisa 
till den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga; 
och (b) anordna utbildning för sjukvårdspersonal om 
ungdomars rätt till privatliv och sekretess, rätt till att 
få information om planerad behandling och att ge sitt 
fulla samtycke till behandling.« (crc/gc/2003/4, punkt 
31–32.)

Några länder har fastställt en åldersgräns för när 
barn anses kunna ge sitt samtycke till medicinsk 
behandling. I andra länder finns ingen sådan ål
dersgräns, men man tillämpar en princip att barnet 
får rätt att fatta egna beslut när det väl bedöms ha 
»tillräcklig kunskap«. Det senare går mer i linje med 
begreppet den fortlöpande utvecklingen av barnets 
förmåga. I vissa fall kopplas detta till en förutsättning 
i lagen att ett barn vid en viss ålder har nått tillräcklig 
mognad (se även artikel 1). Kommittén tar upp rätten 
till delaktighet även i den allmänna kommentaren om 
»Hiv/aids och barnets rättigheter«:

»Barn är medborgare med rättigheter, och utifrån 
den fortlöpande utvecklingen av sin förmåga har de 
rätt att delta i arbetet med att öka medvetenheten om 

hiv/aids genom att tala fritt om hur deras liv påverkas. 
De har också rätt att delta i utvecklingen av riktlin
jer och handlingsprogram för arbetet mot hiv/aids. 
Delaktighet har varit till störst nytta för barnen när de 
aktivt har deltagit i att bedöma behov, finna lösningar, 
forma strategier och genomföra dem i stället för att 
ses som objekt för andras beslut.« (crc/gc/2003/3, 
punkt 12.)

I FöRFARANDEN FöR ATT SöKA ASyL  
oCH IMMIgRERA
Principerna i artikel 12 bör tillämpas vid alla im
migrationsförfaranden, även vid ansökan om asyl, 
i förhållande till artikel 10 och 22. I den allmänna 
kommentaren om »Behandling av ensamkommande 
och separerade barn utanför deras ursprungsland« 
säger kommittén följande: »Enligt konventionens 
artikel 12 skall barnets åsikter och önskemål faststäl
las och beaktas vid beslut om vilka åtgärder som skall 
vidtas för ensamkommande och separerade barn (ar
tikel 12[1]). För att sådana åsikter och önskemål skall 
bygga på kunskap är det helt nödvändigt att dessa 
barn får all relevant information om t.ex. vad de har 
rätt till, vilken hjälp som finns tillgänglig (bl.a. kom
munikationsmöjligheter), asylprocessen, hur familjen 
kan spåras och vilken situation som råder i ursprungs
landet (artikel 13, 17 och 22[2]). Vid arrangemang 
som gäller förmyndarskap, omvårdnad och bostäder 
skall också barnens åsikter beaktas. Informationen 
måste ges på ett sätt som passar för varje enskilt barn 
vad gäller mognad och förståelse. Eftersom delaktig
het är beroende av tillförlitlig kommunikation bör 
tolkar finnas att tillgå under hela förfarandet, om så 
behövs.« (crc/gc/2005/6, punkt 25.)



Barnets rättigheter i asylprocessen

69

Texten i artikel 22
1. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder 
för att säkerställa att ett barn som söker flyktingsta
tus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig 
internationell eller nationell rätt och tillämpliga 
förfaranden och oberoende av om det kommer 
ensamt eller är åtföljt av sina föräldrar eller någon 
annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt 
bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter 
som anges i denna konvention och i andra internatio
nella instrument rörande mänskliga rättigheter eller 
humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt.

2. För detta ändamål skall konventionsstaterna, på 
sätt de finner lämpligt, samarbeta i varje ansträngning 
som görs av Förenta nationerna och andra behöriga 
mellanstatliga organisationer eller ickestatliga organi
sationer, som samarbetar med Förenta nationerna, för 
att skydda och bistå ett sådant barn och för att spåra 
föräldrarna eller andra familjemedlemmar till ett 
flyktingbarn i syfte att erhålla den information som är 
nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med 
sin familj. I de fall då föräldrar eller andra familje
medlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges samma 
skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfäl
ligt berövats sin familjemiljö av något skäl, i enlighet 
med denna konvention.

Sammanfattning
Artikel 22 tar upp rättigheterna för flyktingbarn och 
asylsökande barn när det gäller skydd och humanitärt 
bistånd, bl.a. hjälp med att spåra familjemedlemmar. 
Det är den enda tydliga hänvisningen till flyktingar 
som finns i konventioner om mänskliga rättigheter, 
och den är särskilt viktig för barn i de stater som 
inte har ratificerat Konventionen angående flyktingars 
rättsliga ställning från 1951 (flyktingkonventionen). 
Nästan alla sammanfattande slutsatser från FN:s 
barnrättskommitté innehåller ett avsnitt om lan
dets behandling av flyktingbarn. I artikeln betonas 
att dessa barn är berättigade till alla konventionens 
rättigheter (precis som alla andra barn inom statens 

jurisdiktion, oavsett medborgarskap eller uppehålls
tillstånd). Det är särskilt viktigt att läsa artikel 22 
tillsammans med artikel 9 (åtskiljande från föräld
rarna endast när så är nödvändigt för barnets bästa), 
artikel 10 (rätt till familjeåterförening, och till att 
ansökningar om sådana behandlas på ett positivt, hu
mant och snabbt sätt), artikel 20 (barn som berövats 
sin familj), artikel 35 (handel med barn), artikel 37 
(frihetsberövande som en sista utväg) och artikel 39 
(rehabilitering efter att ha utsatts för väpnad konflikt, 
tortyr och andra former av övergrepp). 

De två fakultativa protokollen, om väpnad konflikt 
och handel med barn, är också relevanta, särskilt när 
det gäller hur barn behandlas utanför sitt ursprungs
land. Dessutom finns ett antal internationella överens
kommelser om dessa barn, och kommittén uppmanar 
ständigt staterna att tillträda dem och att anta riktlinjer 
från UNHCR. Kommittén har också givit ut den all
männa kommentaren »Behandling av ensamkomman
de och separerade barn utanför deras ursprungsland«.

Bakgrund
Tidigare versioner av artikel 22 betonade att flyk
tingbarn »behöver särskilt skydd och bistånd«. Ordet 
»särskilt« ändrades till »lämpligt«, delvis som reaktion 
på påtryckningar från stater som var försiktiga med 
att ge barn en särskild rätt till bosättning eller med
borgarskap, eller som inte ville ha kostnader för att 
spåra familjemedlemmar. Hur som helst är det viktigt 
att staterna erkänner att flyktingbarn och asylsökande 
barn behöver speciella former av skydd och bistånd. 
Det har kommit ett antal slutsatser från UNHCR:s 
exekutivkommitté om detta, t.ex. nr 47 (1987) och 
nr 59 (1989), båda om flyktingbarn; nr 84 (1997) om 
flyktingbarn och flyktingungdomar; nr 88 (1999) om 
skydd av flyktingars familjer och nr 105 (2006) om 
utsatta kvinnor och flickor. De har utökats med FN:s 
barnrättskommittés allmänna kommentar »Behand
ling av ensamkommande och separerade barn utanför 
deras ursprungsland« (crc/gc/2005/6).

Flyktingkonventionen är det viktigaste globala 
instrumentet i denna fråga. 

ARTIKEL 22

Flyktingbarn
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… ett barn som söker flyktingstatus eller 
anses som flykting »i enlighet med till-
lämplig internationell eller nationell rätt 
och tillämpliga förfaranden«
I artikel 22 definieras inte vad som menas med flyk
ting, utan en hänvisning görs till tillämplig interna
tionell eller nationell rätt och relevanta förfaranden. I 
flyktingkonventionen (och dess protokoll från 1967) 
finns den internationella definitionen av begreppet 
flykting. I stora drag är villkoren för att vuxna och barn 
skall betraktas som flyktingar enligt den konventionen 
att flyktingar måste befinna sig utanför det land där de 
är medborgare (eller sakna medborgarskap) därför att 
de känner en berättigad rädsla för att bli förföljda på 
grund av ras, religion, nationalitet, eller för att de till
hör en viss samhällsgrupp eller har en viss politisk åsikt. 
De måste dessutom vara förhindrade eller ovilliga att 
återvända på grund av denna rädsla. Barn eller vuxna 
som har flyktingstatus kan inte tvingas återvända till 
sitt ursprungsland där de kan bli förföljda, eller sändas 
vidare till ett annat land som kanske tvingar dem att 
återvända (»nonrefoulement«). 

UNHCR:s Handbok	om	förfarandet	och	kriterierna 
vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning är 
allmänt erkänd som en officiell tolkning av konven
tionen från 1951. Staterna har att stifta och genom
föra nationella asyllagar (men UNHCR har mandat 
att besluta om flyktingstatus när statliga förfaranden 
inte finns eller är otillräckliga). Denna lagstiftning 
måste följa de internationella överenskommelser som 
staten har tillträtt, bl.a. barnkonventionen, men den 
behöver inte begränsas av dem. Barn som kommer 
tillsammans med sina föräldrar antar vanligen för
äldrarnas flyktingstatus, men det är inte nödvändigt. 
Det kan dock uppstå problem när ensamkommande 
eller separerade barn måste bevisa sin flyktingstatus. 
Svårigheten att fastställa deras status kan förvärras 
av att de inte har nått tillräcklig mognad och av att 
deras begäran om flyktingstatus kan ha uppkommit 
på grund av omständigheter som rör familjen eller 
släktingar snarare än barnen själva.

Den allmänna kommentaren »Behandling av 
ensamkommande och separerade barn utanför deras 
ursprungsland« klargör att förbudet att utvisa/avvisa 
(»nonrefoulement«) kommer direkt från konventionen:

»Vidare får staterna, när de fullgör sina skyldigheter 
enligt konventionen, inte återsända ett barn till ett 
land om det finns saklig grund att tro att barnet där 
löper risk att ohjälpligt skadas på, t.ex. men absolut 

inte begränsat till, de sätt som behandlas i artiklarna 
6 och 37 i konventionen, vare sig i landet dit barnet 
skall sändas, eller något annat land som barnet sedan 
kan sändas till. Ett sådant återförvisningsförbud gäller 
oberoende av om allvarliga kränkningar av konventio
nens rättigheter utförs av ickestatliga aktörer eller om 
sådana kränkningar är direkt avsiktliga eller indirekta 
konsekvenser av agerande eller bristande agerande. 
När risken för sådana allvarliga kränkningar bedöms 
bör barnets ålder och kön beaktas. Dessutom bör t.ex. 
hänsyn tas till de särskilt allvarliga konsekvenserna för 
barn som inte får tillräckligt med mat eller tillräcklig 
sjukvård.«

»… Särskilt viktigt är att definitionen av begreppet 
flykting i den konventionen måste tolkas på ett sätt 
som är anpassat efter ålder och kön med hänsyn till 
motiven och formerna för och tecknen på att barn 
upplever förföljelse. Förföljelse av familjen, rekry
tering av minderåriga, handel med barn för prostitu
tion, sexuellt utnyttjande och att flickor utsätts för 
könsstympning är några av de särskilda formerna av 
och tecknen på förföljelse som barn utsätts för och som 
kan berättiga till flyktingstatus om sådana handlingar 
har samband med skälen i 1951 års flyktingkonven
tion. Staterna bör därför fästa synnerlig uppmärksam
het vid de särskilda formerna för och tecknen på förföl
jelse av barn, liksom vid könsbundet våld, i nationella 
förfaranden som gäller avgöranden om flyktingstatus.« 
(crc/gc/2005/6, punkt 27 och 74.)

Om systemen för att fastställa flyktingstatus är 
otillräckliga kan situationen för barnen bli ödesdiger. 
Även om barnens välfärd inte äventyras direkt, kan 
dåliga asylsystem leda till förseningar, något som 
oftast är skadligt för barnen. Men förfarandena bör 
inte påskyndas så mycket att barnets ansökan om asyl 
behandlas bristfälligt.

Ett barn som söker flyktingstatus … 
»oberoende av om det kommer ensamt 
eller är åtföljt av sina föräldrar eller  
någon annan person«
Kommitténs allmänna kommentar nr 6, »Behand
ling av ensamkommande och separerade barn 
utanför deras ursprungsland«, redogör i detalj för 
de väsentliga skyddsåtgärderna för barn som reser 
ensamma eller med vuxna som inte är deras föräldrar 
eller vårdnadshavare. I den allmänna kommentaren 
betonas att samtal och förhör bör genomföras i en 
barnvänlig miljö och att det bör finnas möjlighet att 
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överklaga. En förmyndare eller rådgivare bör utses för 
att säkerställa att alla beslut som fattas är för barnets 
bästa. Dessutom bör advokater och tolkar utses när 
det behövs. Kommittén kontrollerar oftast att dessa 
skyddsåtgärder finns i mottagarländerna. Det finns 
också många fattiga länder i Afrika, Asien och Syd
amerika som hyser ett stort antal flyktingar. Kommit
tén erkänner att det kanske inte är möjligt att utse en 
förmyndare eller ens bedöma flyktingstatus för varje 
barn under sådana omständigheter. I den allmänna 
kommentaren rekommenderas följande:

»I samband med stora flyktingströmmar, när det 
inte är möjligt att fastställa flyktingstatus, kan staterna 
bevilja flyktingstatus för alla medlemmar i en grupp. 
Under sådana omständigheter har alla ensamkom
mande eller separerade barn rätt att beviljas samma 
status som andra medlemmar i gruppen.« (crc/
gc/2005/6, punkt 73.)

INTERNFLyKTINgAR oCH MIgRATIoN SoM INTE 
oMFATTAS AV ARTIKEL 22
Barn och deras familjer kan fly undan förföljelse eller 
väpnad konflikt inom sitt eget land och definieras 
därför inte som flyktingar, tekniskt sett. Men deras 
upplevelser är ofta desamma. Det är faktiskt så att 
familjer kan pendla mellan att vara flyktingar och 
internflyktingar eftersom de passerar sitt lands gränser 
flera gånger. FN:s generalsekreterares representant för 
internflyktingar utfärdade 1998 Vägledande	princi
per om internflyktingar som tar upp situationen för 
internflyktingar och hävdar deras rätt att skyddas 
från godtycklig förflyttning, t.ex. på grund av etnisk 
rensning eller utrensningar som beror på storskaliga 
utvecklingsprojekt som inte kan försvaras av överty
gande allmänna intressen. Principerna erkänner att 
barn har särskilda behov, däribland barn som har 
skilts från sina familjer eller tidigare vårdnadshavare, 
och kräver att deras rätt till basservice, utbildning 
och medborgerliga friheter säkras. Artikel 22 är inte 
tillämplig på migrerande barn som inte är flyktingar 
eller asylsökande, men många av världens ensamkom
mande barn som finns utanför sitt ursprungsland är 
så kallade ekonomiska migranter som flyr från fat
tigdom snarare än förföljelse. Barn kan också ha sålts 
till andra länder för att utnyttjas som prostituerade 
eller för hushållsarbete. Kommittén rekommenderar 
i sin sjätte allmänna kommentar att dessa barn inte 
automatiskt skall avvisas, utan behandlas humant och 
positivt.

URSPRUNgS ELLER TRANSITLÄNDERNAS AN
SVAR oCH BILATERALT SAMARBETE
Den stat som barnen har flytt ifrån kan sakna vilja 
eller förmåga att avhjälpa orsaken till barnens flykt, 
t.ex. väpnad konflikt, etnisk rensning eller politisk 
förföljelse. Det har dock inte hindrat kommittén från 
att uppmana dem att vidta avhjälpande åtgärder. När 
länder har storskalig massutvandring av barn, obe
roende av orsak, förväntar sig kommittén att staten 
vidtar aktiva åtgärder för att avhjälpa orsakerna och 
säkerställa barnens välfärd. Kommittén stöter också 
på situationer där mottagarländerna har sänt tillbaka 
ett stort antal barn till deras ursprungsländer eller 
till ett transitland. Kommittén har klargjort att dessa 
länder enligt konventionen också har skyldighet att 
skydda de återvändande barnens välfärd.

Konventionsstaterna skall säkerställa att 
flyktingbarn »erhåller lämpligt skydd och 
humanitärt bistånd« med hänsyn till den-
na konvention och andra internationella 
instrument om mänskliga rättigheter eller 
humanitär rätt
Flyktingbarn är bland de mest utsatta grupperna i 
världen. UNHCR pekar exempelvis på att de löper 
en osannolikt hög risk att utsättas för sexuella över
grepp eller rekryteras till det militära. Kommittén har 
tagit upp dessa frågor med de rapporterande staterna. 
Oberoende av hur stor pressen är på mottagarländerna 
har de en odiskutabel rättslig och moralisk skyldighet 
att skydda dessa barn. I Sammanfattning av UNHCR:s 
strategi	och	aktiviteter rörande flyktingbarn, som upp
daterades 2005, sammanfattas de speciella behov som 
flyktingbarn har, däribland ungdomar. De nyckelom
råden som bör prioriteras och där åtgärder bör sättas in 
är separation från familjer och vårdnadshavare, sexuellt 
utnyttjande, rekrytering till det militära och utbild
ning. Artikel 23 i 1951 års flyktingkonvention säger:

»Fördragsslutande stat skall tillerkänna flykting, 
som lovligen vistas inom statsområdet, samma 
behandling som statens egna medborgare i fråga om 
understöd och bistånd från det allmänna.«

Artikel 22 i barnkonventionen hävdar samma 
princip i förhållande till såväl flyktingbarn som 
asylsökande barn, men i alla händelser täcker 
konventionens bestämmelser alla barn inom landets 
jurisdiktion (artikel 2), så till och med de barn som 
vägrats flyktingstatus skall skyddas så länge de finns 
kvar i landet. Det får inte förekomma diskriminering 



Barnets rättigheter i asylprocessen

73

på grund av ålder eller etnicitet, inte heller får diskri
minering förekomma därför att staterna har överlåtit 
makten och ansvaret på lokala förvaltningar. Även om 
viss variation i de tjänster som finns för barn är en 
oundviklig följd av decentralisering, får staterna inte 
tillåta att lokala myndigheter kränker barns mänskliga 
rättigheter enligt konventionen.

TILLRÄCKLIg UTBILDNINg, SJUKVåRD  
oCH VÄLFÄRD
Flyktingbarn måste uppenbarligen få det som är nöd
vändigt för att överleva, och kommittén har uttryckt 
oro så snart det finns belägg för att de inte får det. 
När mottagarlandet är fattigt kan omständigheterna 
vara särskilt svåra. Det idealiska vore om flyktingar, 
bl.a. ungdomar, inte var beroende av offentligt 
bistånd eller hjälp genom välgörenhet utan hade 
möjlighet att arbeta. Att flyktingbarn inlemmas soci
alt i samhället borde vara en väsentlig del i dessa tjäns
ter, bl.a. att de får gå i kommunala skolor och, om 
nödvändigt, får behandling för traumatiska upplevel
ser. Dessutom är kommittén orolig för ensamkom
mande barn som försvinner från flyktingmottagning
ar i utvecklade länder. Även om detta ibland initieras 
av barnen själva i ett försök att undvika avvisning, gör 
det att alla andra sådana barn riskerar att utsättas för 
övergrepp och utnyttjande. Kommittén rekommen
derar att staterna genomför studier av sådana försvin
nanden för att avgöra hur de bäst kan hanteras.

FRIHETSBERöVANDE AV BARN
Några stater som har stått inför ökande antal asylsö
kande och migranter har tagit till frihetsberövande för 
att ha kontroll över situationen. Enligt barnkonven
tionen skall frihetsberövande av flyktingbarn använ
das endast som »en sista utväg och för kortast lämpli
ga tid« (artikel 37 [b]). I den allmänna kommentaren 
nr 6 sägs att barn rutinmässigt inte bör frihetsberövas 
och att deras migrationsstatus inte får vara den enda 
orsaken till frihetsberövandet (crcgc/2005/6, punkt 
61–63). Eventuella beslut om frihetsberövande bör 
följa såväl bestämmelserna i barnkonventionen som 
FN:s minimistandardregler för rättskipning rörande 
ungdomsbrottslighet (»Pekingreglerna«). På samma 
sätt bör villkoren för frihetsberövandet stämma över
ens med vad barnkonventionen säger (se artikel 37 
och 39) och FN:s regler för skydd av frihetsberövade 
ungdomar.

»… skall konventionsstaterna, på sätt 
de finner lämpligt, samarbeta i varje 
ansträngning som görs av Förenta natio-
nerna och andra behöriga mellanstatliga 
organisationer eller icke-statliga organi-
sationer, som samarbetar med Förenta 
nationerna …«
När artikel 22 formulerades var några delegater i 
arbetsgruppen oroliga för att deras länder skulle 
tvingas samarbeta med frivilliga eller mellanstatliga 
organisationer, så orden »på sätt de finner lämpligt« 
lades till för att markera att samarbetet skall bygga på 
valfrihet. Kravet att det skulle handla om frivilliga och 
mellanstatliga organisationer »som samarbetar med 
Förenta nationerna« beror på att några representanter 
påpekade att terroristorganisationer tekniskt sett är 
frivilliga (även om andra var bekymrade eftersom 
några lagenliga frivilligorganisationer inte samarbetar 
med Förenta nationerna).

Det unika och viktiga arbete som FN:s flykting
kommissarie (UNHCR) lägger ner poängterades 
ständigt under arbetet med att formulera barn
konventionen. UNHCR:s roll, som fastställdes av 
generalförsamlingen 1950, är att under FN:s beskydd 
ge flyktingar internationellt skydd och att tillsam
mans med regeringarna söka hållbara lösningar på 
deras svåra situation och ge dem materiellt bistånd. 
Att UNHCR:s arbete är värdefullt för flyktingbarn 
betonas ofta av kommittén inför konventionssta
terna. I den allmänna kommentaren »Behandling av 
ensamkommande och separerade barn utanför deras 
ursprungsland« rekommenderar kommittén sta
terna att också söka hjälp från UNHCR, UNAIDS, 
UNESCO, UNICEF och WHO. Kommittén har 
också föreslagit att staterna skall ta kontakt med In
ternationella organisationen för migration (IOM, en 
mellanstatlig organisation).

»… att spåra föräldrarna eller andra 
familjemedlemmar till ett flyktingbarn 
i syfte att erhålla den information som 
är nödvändig för att barnet skall kunna 
återförenas med sin familj«
Att bevara och återställa barnets familj är högsta 
prioritet för att nå långsiktiga lösningar för ett 
flyktingbarn. Det poängteras i den allmänna kom
mentaren »Behandling av ensamkommande och sepa
rerade barn utanför deras ursprungsland«, som säger 
att »alla ansträngningar skall göras för att återföra ett 
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ensamkommande eller separerat barn till föräldrarna 
utom i de fall då ytterligare separation är nödvändig 
för barnets bästa och efter att hänsyn tagits till barnets 
rätt att uttrycka sina åsikter« (crc/gc/2005/6, punkt 
81). 

När återförening inte är möjlig i ursprungslandet 
finns endast två alternativ: familjeåterförening i det 
land där barnet söker asyl eller att familjen söker ny 
stadigvarande bosättning i ett tredje land. Principerna 
i artikel 10 gäller familjeåterförening för flyktingbarn, 
i synnerhet att ansökningar hanteras på ett »positivt, 
humant och snabbt sätt«. 

Om man lyckas spåra familjemedlemmar beror på 
den energi och det engagemang som mottagarlandet 
lägger ner. Första uppgiften måste vara att ta fram sys
tem för registrering och spårning som ofta samordnas 
av internationella Röda Korset. Många flyktingbarn 
saknar handlingar som behövs för snabb hantering. 
Kommittén uppmanar mottagarländerna att ordna så
dana för barnen. Noteras bör dock att familjeåterför
ening inte skall användas som försvar för att handla 
mot barnets bästa. Barnen kanske inte vill återförenas 
med sin familj, eller kanske familjen tillbakavisar 
dem. Som artikel 9 säger, kan åtskiljande från famil
jen i undantagsfall vara nödvändigt för barnets bästa. 
Till och med åtgärder för att spåra familjemedlemmar 
kan av misstag utsätta barn eller deras familjer för 
fara genom att sekretessen bryts på ett olämpligt sätt. 
Stöd från socialtjänsten kan behövas när familjeåter
förening lyckas: familjemedlemmarna kanske inte 
har träffats på länge och de kan ha upplevt mycket 
traumatiska händelser under tiden.

»I de fall då föräldrar eller andra familje-
medlemmar inte kan påträffas, skall  
barnet ges samma skydd som varje 
annat barn som varaktigt eller tillfälligt 
berövats sin familjemiljö av något skäl«
Denna bestämmelse understryker principen att 
flyktingbarn och asylsökande barn är berättigade till 
samma behandling som andra barn som berövats sin 
familjemiljö. Artikel 20 säger att sådana barn »skall ha 
rätt till särskilt skydd och bistånd« och bör få alterna
tiv omvårdnad, helst familjebaserad om ingen i den 
egna familjen kan ta hand om dem. Ensamkomman
de och separerade barn har per definition »tillfälligt 
berövats sin familjemiljö«, och staterna bör säkerställa 
att det finns lämpliga arrangemang så att deras behov 
kan tillgodoses.

Flyktingbarn har omfattande behov, bl.a. måste 
det säkerställas att de får bo i en trygg och beboelig 
miljö, om möjligt i familjen och gemenskapen. Deras 
kulturella och språkliga bakgrund skall respekteras, 
de skall få utbildning och deras känslomässiga behov 
skall erkännas, bl.a. genom reaktioner på eventuella 
övergrepp som de kan ha utsatts för. De grundläg
gande principerna i artikel 2 (ickediskriminering) 
och artikel 12 (respekt för barnets åsikter) skall alltid 
beaktas. UNHCR:s Flyktingbarn – Riktlinjer om skydd 
och	omvårdnad	ger många praktiska råd i dessa frågor.

MEDBoRgARSKAP
I artikel 7 föreskrivs att barn har »rätt att förvärva ett 
medborgarskap«, och konventionsstaterna påminns 
särskilt om hur viktigt det är »i de fall då barnet an
nars skulle vara statslöst« (se artikel 7). När någon 
flyr från sitt hemland, även ett barn, får han eller hon 
normalt behålla sitt medborgarskap. Men flyktingar 
mister ibland helt godtyckligt sitt medborgarskap, och 
barn till flyktingar i asyllandet kan nekas medbor
garskap både där och i det land varifrån föräldrarna 
flydde.

Åtgärder för att skydda barn mot människohandel 
innefattar att regelbundet kontrollera var barnen 
befinner sig, att stifta lagar mot förövarna men inte 
kriminalisera barnet och att ge de barn som drabbats 
tillgång till asylförfaranden. Staterna bör också skydda 
barn mot rekrytering till väpnade styrkor (eller att 
rekryteras på nytt). Före detta barnsoldater bör reha
biliteras och inte frihetsberövas (såvida de inte utgör 
ett allvarligt hot mot säkerheten). 

Som regel bör barn inte frihetsberövas. Ett fri
hetsberövande kan inte motiveras endast på basis av 
barns migrationsstatus eller därför att de är ensam
kommande eller separerade. När omständigheterna 
i sällsynta fall leder till ett frihetsberövande skall det 
vara för kortast möjliga tid, och barn skall ha rätt att 
hålla kontakt med sina föräldrar och företrädare. De 
skall också få alla grundläggande behov tillgodosedda, 
även utbildning, företrädesvis utanför platsen för 
frihetsberövandet.

RÄTTIgHETER VID ASyLFöRFARANDET
Staterna måste stifta lagar som gör att barn i alla 
åldrar kan ansöka om asyl, även om de själva inte kan 
uttrycka en berättigad rädsla för förföljelse. De bör 
företrädas av sina vårdnadshavare och, utan kostnad, 
ett juridiskt ombud och en tolk. Beslut om asyl måste 
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ta hänsyn till den unika kombinationen av faktorer 
som gäller varje enskilt barn. Förföljelse av släktingar, 
risk för rekrytering av minderårig, handel med barn, 
sexuellt utnyttjande och kvinnlig könsstympning är 
exempel på giltiga skäl för att beviljas flyktingstatus. 
Barn bör inte automatiskt hänvisas till att söka asyl, 
och de som inte har rätt till asyl bör åtnjuta samma 
rättigheter som andra barn så länge de är kvar i mot
tagarlandet.

FAMILJEåTERFöRENINg
Staten måste snarast möjligt göra alla ansträngningar 
för att spåra ensamkommande eller separerade barns 
familjer och återförena dem, såvida detta inte strider 
mot barnens bästa eller skulle utsätta familjen för fara. 
När risken är liten kan det också vara nödvändigt att 
balansera den mot barnets rätt att vara tillsammans 
med sin familj. Familjemedlemmars ansökningar om 
att återförenas med barnet skall hanteras positivt, 
humant och snabbt.

åTERSÄNDANDE TILL URSPRUNgSLANDET
Ett återsändande är inget alternativ om det finns 
skälig risk för att barns rättigheter kommer att krän
kas. När risken för detta bedöms måste en utredning 
göras, via nätverk inom socialtjänsten, av hur förhål
landena ser ut säkerhetsmässigt och socioekonomiskt. 
Även de exakta arrangemangen för barnens omvård
nad, deras möjligheter till integration i värdlandet och 
deras rätt att behålla sin identitet liksom kontinuite
ten i uppfostran bör bedömas.

LoKAL INTEgRATIoN
Om ett återsändande inte är möjligt är lokal 
integration det främsta alternativet. Den måste grun
das på säker juridisk status, även bosättningsstatus. 
Lämpliga	långtidsarrangemang	måste	sedan	göras.	
Ny bosättning i ett tredje land kan vara den bästa 
lösningen för några barn.

INTERNATIoNELL ADoPTIoN
Internationell adoption kan ske endast om alla 
ansträngningar för att spåra och återförena en familj 
har misslyckats, om den inte strider mot barnets eller 
föräldrarnas uttalade önskemål och om den stämmer 
överens med internationell rätt. Adoption bör inte ske 
i asyllandet om barnet säkert och frivilligt kan åter
vända till sitt hemland inom den närmaste framtiden.

UTBILDNINg oCH REgISTERHåLLNINg
Utbildning av tjänstemän som arbetar med dessa 
barn måste omfatta barnkonventionen, kunskap om 
ursprungslandet, lämplig samtalsteknik, lyhördhet för 
kultur och kunskap om barns utveckling. Det bör fin
nas ett detaljerat och integrerat system för uppgifter 
om dessa barn, innefattande grundläggande biografi 
för varje barn, med uppgifter om juridisk status, 
placering, utbildning, utsedda företrädare, försök till 
familjeåterförening, totalt antal barn som rest in i 
landet eller nekats inresa, beviljad asyl eller återvän
dande till ursprungslandet, antal vårdnadshavare och 
advokater som utsetts. Försiktighet måste iakttas så 
att sekretessen skyddas, bl.a. för de familjemedlem
mar som fortfarande finns kvar i ursprungslandet. 
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•	 Allmän	kommentar	nr	6,	av	FN:s	kommitté	för	barnets	rättigheter,	om	behandlingen	 
av ensamkommande barn och barn separerade från sina föräldrar utanför deras  
ursprungsland

•	 Allmän	kommentar	nr	14,	av	FN:s	kommitté	för	barnets	rättigheter,	om	barnets	bästa

•	 Barn i rättens gränsland – Om barnperspektivet vid prövning om uppehållstillstånd,  
Eva Nilsson, 2007

•	 Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, Barnombudsmannen, 2006

•	 Barnrättsperspektivet i asylprocessen, Håkan Sandesjö, 2013

•	Klara, färdiga, gå – Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter,  
Barnombudsmannen, 2007

•	 UNHCR:s	informationsdatabas	Refworld	innehåller	ett	särskilt	kapitel	om	barn,	där	
ett stort antal juridiska och policydokument från UNHCR och andra relevanta aktörer 
finns samlade. Se http://www.refworld.org/children.html 

Särskilt relevanta dokument från Refworld: 

•	 UNHCR,	A	Framework	for	the	Protection	of	Children, 2012

•	 UNHCR,	International	protection	of	children	of	concern, 2010

•	 UNHCR,	Conclusion	on	Children	at	Risk, 2007

•	 UNHCR,	Children	at	risk, 2007

•	 Separated	Children	in	Europe	Programme,	SCEP	Statement	of	Good	Practice,	2010

Referensmaterial för  
ytterligare fördjupning

http://www.refworld.org/children.html




UNHCR och UNICEF Sverige har i samarbete med Migrationsverket 
sammanställt detta kompendium, för stöd till i första hand handläggare 
och beslutsfattare på Migrationsverket som handlägger ärenden som rör 
barn i asylprövningsverksamheten. Syftet är att materialet kan användas 
när en ansökan om asyl för ett barn prövas enligt utlänningslagen, då fokus 
ska ligga på ett individuellt barnrättsperspektiv vid prövningen av barnets 
skäl för uppehållstillstånd. Det ska tas hänsyn till att barn kan ha särskilda 
asylskäl som kan ge rätt till flykting status. Hänsyn ska bland annat tas till 
barnets bästa och att barnet ska få möjlighet att komma till tals, samt att 
det barnet åberopar ska bedömas efter barnets mognad och utveckling.  




