
Ordförande har ordet nr 3 (februari 2020) 

Barnkonventionen har blivit lag! Det innebär ett långsiktigt arbete att implementera 

barnkonventionen i svensk lagstiftning.  

Fyra av barnkonventionens 54 artiklar står i centrum för arbetet. Artikel 2, Alla barn har samma 

rättigheter och lika värde. Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 6, 

Alla barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening.  

Med utgångspunkt i dessa fyra artiklar ska barns rättigheter i samhället och deras förväntan på 

samhället att tillgodose deras behov påverka hur lagar som berör barn ska utvecklas i Sverige. 

Exempel på sådana lagar är skollagen, socialtjänstlagen, offentlighets och sekretesslagen och 

diskrimineringslagen. Men även strukturer, system och attityder som berör barns rättigheter 

kommer att bli föremål för utvecklingsarbete framöver. 

En mycket viktig aktör för detta arbete i Sverige är UNICEF. UNICEF har fått en ny generalsekreterare 

i Pernilla Baralt. Innan dess var hon statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern där 

hon bland annat hade ansvar för propositionen att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Läs mer 

om UNICEFs arbete på www.unicef.se  

UNICEF Sveriges styrelse väljs av UNICEFs högsta beslutande organ, årsstämman, som består av 

representanter ur de 20 medlemsorganisationerna. Lekfrämjandet är en av dessa organisationer. 

Det innebär att Lekfrämjandet både har möjlighet och ansvar att engagera oss i arbetet med att 

implementera barnkonventionen i svensk lag. 

Lekfrämjandet kommer att fokusera på frågor som knyter an till barnkonventionens Artikel 31 

”Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet.” och 

FN:s kommitté för barns rättigheters allmänna kommentarer nr 17. 

Detta arbete kräver engagemang genom samverkan med olika organisationer samt en stark och 

växande medlemskår.  

Jag vill uppmana dig som känner ett ansvar för barns livsvillkor att ansluta dig till arbetet för barns 

rättigheter och gärna med fokus på leken.  

Lekfrämjandet inleder under 2020 ett strategiskt arbete för att rekrytera medlemmar. Fokus kommer 

att ligga på högskole- och universitetsorterna där vi satsar särskilt på studenter med inriktning på att 

bli lärare. De kommer under sin utbildning och under hela sitt yrkesliv att utgöra första ledet i barns 

liv och verksamhet utanför hemmet. Studenter blir lärare och yrkesaktiva i skolor och förskolor runt 

om i landet. Lekfrämjandet hoppas kunna fånga upp deras intresse för barn och lek och därigenom 

verka för att lek, fritid, rekreation och kultur blir en stor och viktig del i barns tid och rum. 

Det finns andra aktörer som på sina håll möter barn i olika sammanhang, till exempel i föreningsliv 

och organisationer. Dessa aktörer kommer vi att söka samarbete med liksom olika myndigheter och 

företag.  
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