
Sammanfattning av FN:S konvention om barnets rättigheter 

Här presenteras artiklarna i konventionen i förkortad form: 

Artikel 1:   Var och en som är under 18 år är ett barn. 
Artikel 2:  Alla barn har samma rättigheter. Ett barn får inte diskrimineras på  
 grund av sitt eller sina föräldrars utseende, ursprung, åsikter eller  
 andra egenskaper.
Artikel 3:  Vid beslut som rör barn ska alltid barnets bästa sättas främst. 
Artikel 4:  Staten ska förverkliga de rättigheter som föreskrivs i    
 barnkonventionen. 
Artikel 5:  Staten ska respektera föräldrarnas eller andra vårdnadshavares  
 ansvar, rättigheter och skyldigheter i fostran av barnet. 
Artikel 6:  Alla barn har rätt till liv. Staten ska trygga så goda förutsättningar  
 som möjligt för barnens liv och utveckling.
Artikel 7:  Varje barn ska registreras direkt efter födseln. Varje barn som fötts  
 har rätt till ett namn och en nationalitet.
Artikel 8:  Barnet har rätt att behålla sin identitet, sin nationalitet, sitt namn och  
 sina släktrelationer.      
Artikel 9:  Varje barn ska få bo tillsammans med sina föräldrar och sin familj,  
 om barnet har det bra hos dem. 
Artikel 10: Om ett barn hamnar i ett annat land än sina föräldrar, är staten   
 skyldig att behandla ansökan om återförening av familjen positivt och 
 utan dröjsmål. 
Artikel 11: Staterna ska förhindra kidnappning av barn.  
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt i sådana frågor som rör   
 honom eller henne, och barnets åsikt ska beaktas i förhållande till  
 barnets ålder och mognad.
Artikel 13: Ett barn har rätt att uttrycka sina egna åsikter, förutsatt att de inte  
 kränker andras rättigheter. Alla barn har rätt till information. 
Artikel 14: Varje barn har rätt till tanke-, samvets-, och religionsfrihet. 
Artikel 15: Barn har rätt att organisera sig och vara aktiva i föreningar. 
Artikel 16: Ett barn har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet. Barnets  
 heder eller anseende får inte kränkas.  
Artikel 17: Alla barn har rätt till information exempelvis via tv, radio och tidningar. 
Artikel 18: Staten ska stöda föräldrarna i barnets fostran.  
Artikel 19: Barn ska skyddas från alla former av våld, vanskötsel och   
 utnyttjande.
Artikel 20: Ett barn som inte kan bo tillsammans med sin familj har rätt att få  
 särskilt skydd och stöd av staten. Man måste då beakta kontinuiteten
 i barnets fostran samt barnets etniska, religiösa och språkliga   
 bakgrund.
Artikel 21: Ett barn kan adopteras, men endast om det är det bästa alternativet  
 för barnet.



Artikel 22: Staten ska skydda flyktingbarn och se till att de får ta del av de   
 rättigheter som beskrivs i denna konvention.
Artikel 23: De särskilda behoven hos barn med funktionsnedsättningar ska  
 beaktas, och de ska få åtnjuta ett fullvärdigt och gott liv. 
Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt att få vård vid behov. 
Artikel 25: Ett barn som placerats utanför hemmet har rätt att få grunderna till  
 vården och omplaceringen utredda med jämna mellanrum. 
Artikel 26: Barn har rätt till social trygghet.  
Artikel 27: Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs
 för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala   
 utveckling. 
Artikel 28: Alla barn har rätt till en kostnadsfri grundskola. Stater ska främja  
 utbildning på andra stadiet och studiehandledning samt förebygga  
 avbrott i skolgången. 
Artikel 29: Utbildningen ska sträva efter att stöda barnets utveckling till dess  
 fulla potential. Utbildningen ska främja respekten för de mänskliga  
 rättigheterna, barnets föräldrars samt barnets egen kultur samt andra  
 kulturer. 
Artikel 30: Barn som hör till minoritetsgrupper eller ursprungsfolk har rätt till sin  
 egen kultur, sin religion och sitt språk.  
Artikel 31: Alla barn har rätt till vila, lek och fritid samt ett konst- och kulturliv. 
Artikel 32: Barn får inte tvingas utföra arbete som hindrar deras studier eller  
 skadar deras hälsa eller utveckling. 
Artikel 33: Barn ska skyddas från droger. 
Artikel 34: Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande. 
Artikel 35: Staterna ska förhindra handel med barn.  
Artikel 36: Barn ska skyddas från alla former av utnyttjande.
Artikel 37: Barn får inte torteras eller straffas på grymma och förnedrande sätt.  
 Om ett barn hamnar i fängelse ska barnet behandlas humant och  
 barnets ålder ska beaktas.
Artikel 38: Personer under 18 år får inte värvas till en armé eller delta i   
 krigföring. Barn ska skyddas i väpnade konflikter. 
Artikel 39: Ett barn som blivit offer för dålig behandling ska få hjälp att
 återhämta sig, och barnets anpassning till samhället ska främjas. 
Artikel 40: Ett barn som har brutit mot lagen eller misstänks ha gjort det ska  
 behandlas med respekt för människovärdet och med beaktande av  
 barnets ålder. 
Artikel 41: Om statens egna lagar ger barnet bättre rättigheter än vad denna  
 konvention gör, ska lagarna följas.  
Artikel 42: Staterna ansvarar för att alla medborgare känner till barnets   
 rättigheter. 
Artikel 43: FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar att denna konvention  
 följs. 
Artikel 44–45: Staterna rapporterar regelbundet om hur konventionen följs. 
Artikel 46–54: Dessa artiklar är beslut om konventionens giltighet.


