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Ärende 15 – Förslag på åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter

Klimatsäkra barnens framtid
1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Det tog ända fram till 2018 innan
det blev aktuellt att riksdagen röstade för regeringens förslag att göra FN:s
konvention om barnets rättigheter till svensk lag, vilken trädde i kraft per den 1
januari 2020. Bättre sent än aldrig, kan den efterkloke säga. Ingen kan riktigt
begripa varför det har behövt ta så lång tid, i detta Sverige, den självutnämnda
humanitära stormakten.
För Södertälje kommuns del innebär detta att det nu gäller att på bästa möjliga
sätt införliva lagens intentioner om barns rättigheter i alla ärenden och
verksamheter - att ta hänsyn till och också synliggöra. Här har kontoret
genomfört ett gediget och väl genomarbetat förslag till åtgärder för att stärka
arbetet med barns rättigheter som vi i Vänsterpartiet ställer oss bakom. Trots
detta, menar vi att kontorets rapport saknar förslag beträffande en av de absolut
viktigaste och mest övergripande åtgärderna i våra barns rättigheter, den om en
klimat -och miljösäkrad nutid och framtid.
När vi läser FN:s Barnkonventions 54 artiklar, återfinns fyra grundläggande och
vägledande artiklar som kan betraktas som barnkonventionens portalparagrafer,
vilka understryker vikten av att beakta samtliga mänskliga och demokratiska
dimensioner i barns liv:
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

•

Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn

•

Alla barn har rätt till liv och utveckling

•

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Vår samtids viktigaste frågor om klimat och miljö måste stå i förgrunden när vi
implementerar Barnkonventionen i lagstiftning, i ställningstaganden och i beslut.
Det är barns framtid det handlar om. Inte minst har barnen själva med all rätt
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reagerat i miljontals över världen för att med Greta Thunberg i spetsen säga ifrån
till vuxenvärlden och beslutsvärlden att de kräver en nutid och en framtid för sin
generations och kommande generationers överlevnad. De är starkt medvetna om
att de bara har en planet att tillgå, inte fyra och en halv som våra samtida
levnads– och produktionssätt kräver.
Barn vet att det inte är business as usual. Det vet att det är skarpt läge för en
riktig implementering av Barnkonventionen. För överlevnad. För en framtid.
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