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När nu barnkonventionen blivit lag är det mycket viktigt att tillse att 
den nya lagen tillämpas på ett korrekt sätt i förhållande till barn med 
funktionsnedsättning.  
 
I vårt remissvar till betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” 
(SOU 2016:19) poängterade vi vikten av att Barnkonventionen måste 
tolkas i ljuset av Funktionsrättskonventionen när det gäller barn med 
funktionsnedsättning. Detta perspektiv tar vi också upp i rapporten 
”Respekt för rättigheter?”1 som utgör civilsamhällets granskning av 
hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention.   
Hur kommer regeringen att tillse att relevanta aktörer har kunskap 
om barn med olika funktionsnedsättningar och om relationen 
mellan de båda konventionerna när nu den ena blivit lag? 
 
Sverige åtog sig 2016 att ta ledartröjan globalt i arbetet mot våld mot 
barn inom Agenda 2030. Vi vet att barn med funktionsnedsättning är 
särskilt utsatta för våld, men också för kränkningar och trakasserier i 
skolan. Det handlar också om risk att utsättas för tvångsvård eller 
tvångsåtgärder, ex inom psykiatrin. Här krävs bland annat strategier 
för att alla barn med funktionsnedsättning systematiskt ska ges 
möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem och har tillgång till 
adekvat stöd utifrån behov i förhållande till funktionsnedsättning, 
mognad och ålder. Även denna fråga behandlas i rapporten 
”Respekt för rättigheter?”2  

                                                 
1 ”Respekt för rättigheter?” ( Se bl.a. art 7, 33), 
2 ”Respekt för rättigheter?”  (Se bl.a. art 7, 14-16, 24) 
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Kommer regeringen att ge Barnombudsmannen ett utökat och 
tydligare uppdrag där funktionsrättsperspektivet finns med?  
 
FN:s barnrättskommitté har vid flera tillfällen i sina 
rekommendationer lyft den bristande tillgången på relevant statistik 
när det gäller barn med funktionsnedsättningar, (ex gällande brott 
riktade mot barn med funktionsnedsättning). Detta innebär också att 
kunskapen om villkoren för barn och unga med 
funktionsnedsättning på många områden är begränsad. Tillgången 
till statistik är en förutsättning för att Sveriges skyldigheter enligt 
både barnkonventionen och funktionsrättskonventionen ska kunna 
genomföras. Även här finns rekommendationer i vår rapport.3  
Vilka initiativ har regeringen tagit för att säkerställa att 
heltäckande insamling av data och statistik sker systematiskt, 
samordnat och likvärdigt för barn med funktionsnedsättning?  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. 3 ”Respekt för rättigheter?” (art 16, 31 )  
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