
Senast uppdaterad september 2015 

Rädda Barnens Ungdomsförbunds  
FILOSOFI 
Filosofin beskriver vår värdegrund och är utgångspunkten för allt vårt 
arbete. 

Ett samhälle där människors rättigheter kränks 
Rädda Barnens Ungdomsförbund ser en värld som är fylld av kräkningar mot 
barns rättigheter. Vi ser också att många av dessa beror på att det finns 
normer och strukturer i samhället som avgör vilka människor som bemöts 
och behandlas som goda individer och medborgare och vilka som istället får 
möta fördomar och bestraffningar för vilka de är, vad de gör eller hur de ser 
ut.  

Dessa skadliga normer leder till två saker. Dels att makt fördelas skevt och 
orättvist mellan olika människor, och dels till kränkningar av människors 
rättigheter.  

I en värld där orättvisa maktordningar råder och dikterar villkoren för 
människor så kränks barns rättigheter. Därför arbetar Rädda Barnens 
Ungdomsförbund normkritisk för ett samhälle där barns tankar, åsikter och 
erfarenheter tas på allvar i alla lägen och där ingen begränsas av normer och 
strukturer i sitt liv. 

Synen på barn 
Vår utgångspunkt är att alla barn har samma rättigheter och att alla 
människor är lika mycket värda. Vi ser barn som kloka, kompetenta individer 
och fullvärdiga medborgare.  

I hela samhället finns dock negativa attityder mot barn och unga. Det finns 
stereotyper om lata, otacksamma, själviska och oansvariga unga och det 
finns en bild av att barn inte kan, vet eller förstår någonting. Dessa negativa 
attityder leder till en skev fördelning av makt och värde mellan barn, unga 
och gamla å ena sidan och medelålders vuxna å andra sidan. Det leder också 
till att många barn internaliserar detta, och accepterar de negativa 
stereotyperna som sanningar om sig själva och andra barn. Vi kallar denna 
skeva, orättvisa struktur för åldersmaktsordningen.  

Åldersmaktsordningen legitimerar att barn saknar reellt inflytande och 
politisk makt. Barn objektifieras och fördummas ständigt av vuxenvärlden. 
Barn ses som en kollektiv grupp med samma behov, trots att alla barn är 
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unika med unika erfarenheter, egenskaper och intressen. Barns röster 
ignoreras i beskrivningen av samhällets nuläge och utmaningar. Detta leder 
till att områden (som t.ex. fritiden och skolan) där barn lever och verkar 
prioriteras ned i välfärden och ibland helt glöms bort. Vi tror att 
osynliggörandet av barns röster i samhället är en orsak till att barn kränks 
systematiskt av vuxna eller institutioner de är i kontakt med. Grunden i detta 
är att barn inte ses som individer och inte heller får ta del av samma 
information som vuxna och därför saknar förutsättningarna att delta i beslut 
som rör dem. 

Samtidigt har vuxenvärlden ett ansvar för barn. På grund av naturliga 
orsaker och på grund av underordningen i samhället är barn en extra utsatt 
grupp. Barn har rätt till trygghet, skydd, liv och utveckling. Vi ser att de 
kränkningar och övergrepp som barn utsätts för sker systematiskt av vuxna 
som utnyttjar barns underläge.  

Kampen för barns rättigheter 
Genom organisering inom Rädda Barnens Ungdomsförbund kämpar barn för 
sina och andra barns rättigheter. Barn är experter på sina egna situationer, 
som är unika för varje barn, och bör själva få avgöra vad som behöver göras 
och hur för att förbättra dem. Vi tror därmed på separatistisk organisering 
som metod för att skapa trygga rum och effektiva metoder för barns 
engagemang. Vi inspireras av andra rättighetsrörelsen som nu och historiskt 
har letts av de mest berörda. 

Som organisation strävar vi efter att alltid vara ödmjuka, självkritiska och 
under ständig förbättring. Det innebär att vi hela tiden låter oss läras och 
utvecklas av pågående diskussioner i samhället om barnrätt, normkritik, 
organisering och mänskliga rättigheter. 

Mycket av vårt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets 
rättigheter. För oss är konventionen ett verktyg med vilket vi kan kräva och 
förverkliga förbättringar för barn. Vi låter oss dock inte begränsas av 
konventionen, utan anser att barns rättigheter borde formuleras i högre 
utsträckning av barn själva.  


