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Ett barn är en 

människa 

under 18 år 

(artikel 1)

Rättigheter som rör 

barnets uppväxtvillkor; 

föräldraskap, boende, 

ekonomi, mat, kläder 
(art. 5, 7, 9 och 18, 

26 och 27 

10, 20, 21 och, 25)

Rättigheter som rör bästa 

uppnåeliga hälsa samt 

rehabilitering vid trauma
(art. 23, 24, 39)

Rättigheter som rör 

möjligheten att utvecklas 

till ens fulla potential, 

utbildning, vila, lek, 

kultur och fritid
(art. 23, 28 och 29

13, 14, 15, 16 och 17, 31)

Rättigheter som rör 

identitet, nationalitet, 

barn på flykt och i 

asylprocessen 
(art. 7, 8 och 9

22 och 30)

Barnets rätt till skydd 

mot alla former av våld 

och övergrepp, vanvård 

och försummelse
(art. 11, 19, 32-38 & 40)

Förbud mot diskriminering

Likvärdiga villkor

(artikel 2)

❑Stadsplanering som 

tillgängliggör det 

offentliga rummet för 

alla

❑Stadsplanering som 

hämtar in barnens 

kunskap utifrån deras 

livssituation

❑Fungerande 

kollektivtrafik som 

svarar upp mot 

invånarnas resebehov 

och miljökrav

❑Trygga offentliga 

miljöer

❑Observant på 

hemförhållande som 

kan öka risken för att 

barn far illa

- Trångboddhet

- Otryggt eller olämpligt 

boende

- Risk för vräkning

❑Funktionella bostäder i 

trygga, lugna, tysta och 

hälsosamma 

bostadsområden

❑Förebygga olycksfall

❑Hälsofrämjande miljö

- Inomhusmiljön

- Utomhusmiljön

- Hälsosamt och rent 

dricksvatten och 

badvatten

- Fungerande 

sanitetslösningar

- Minska kemikalie-

belastning, radon, 

allergener, miljöfarliga 

ämnen

- Bullernivån

❑Goda förutsättningar 

för optimal utveckling

❑Utomhusmiljöer på 

förskolor och skolor

❑Säkra miljöer på 

förskolor och skolor, 

samt för kultur- och 

fritidsaktiviteter

❑Anpassning för barn 

med funktions-

nedsättningar

❑Säkra och trygga vägar 

till och från förskolan 

och skolan samt kultur-

och fritidsaktiviteter

❑Goda möjligheter till 

lek, naturupplevelser 

och annan rekreation

❑Goda miljöer som är 

gynnsamma för vila och 

återhämtning

❑Miljö som bidrar till 

rörelse och utveckling

❑Tillgänglighet till lokaler 

och arenor för fritids-

och kulturaktiviteter, 

inklusive bibliotek, 

ishallar och simhallar

❑Barnvänliga lokaler och 

arenor

❑Stödja integrering och 

motverka utanförskap 

vid stadsutveckling

❑Möjliggöra för barn med 

annat språk än svenska 

att delta i 

medborgardialoger

❑Säkra och trygga miljöer 

❑Förebyggande arbete, 

fungerande rutiner:

- Kränkande behandling

- Mobbning

- Trakasserier

- Fysiskt våld

- Psykiskt våld

- Sexuella övergrepp

- Försummelse och 

vanvård

- Självskadebeteende

- Negativ social kontroll 

(heder)

❑ Orosanmälningar

Barnets bästa ska vara 

vägledande 

Kompenserande åtgärder

(artikel 3)

Bidra till goda förutsättningar 

för en optimal utveckling

(artikel 6)

Respektera barnets delaktighet 

och inflytande utifrån ålder och 

mognad

(artikel 12)

Särskilt hänsyn till rättigheter 

för barn med 

funktionsnedsättning 

(artikel 23)

Personalens antal och 

lämplighet

(artikel 3)

Förutsättningar för en 

barnrättsbaserad verksamhet 

(rutiner, metoder, kunskap, 

samverkan) (artikel 4, 42)

Exempel på barnrättsområdet inom stadsplanering

Rättighetsfokus
Mänskliga rättigheter i Sverige


