Det rosa häftet
innehåller:
• Förslag på hur vi kan göra RBUF bättre
• Vad vi ska fokusera på 2019
• Förslag från medlemmar och revisorer
Här kan du läsa om dom olika förslagen som kommer från
förbundsstyrelsen, medlemmar och verksamhetsrevisorer.
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16. FÖRSLAG TILL POLITISKT
TEMA 2018
Varje år väljer vi på barnrättskongressen en fråga vi ska fokusera lite extra på
under nästa år. Den kallas för det politiska temat. Alla medlemmar har rätt att lägga
fram förslag på vilket politiskt tema eller vilken fråga RBUF ska jobba extra mycket
med nästa år. I år har Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse lagt fram
tre stycket förslag på politiskt tema:

FÖRSLAG 1 CHILD TRAFFICKING
Bakgrund
I Sverige är det förbjudet att slå barn men trots det har nästan vart sjunde barn någon
gång blivit slaget av en vuxen. Dom yngsta barnen (0-9 år) är också dom mest utsatta
barnen.
Enligt barnkonventionen har barnet rätt att skyddas från fysiskt våld men också från
psykisk misshandel, kränkningar, försummelse och från att se våld inom familjen. Våld
resulterar ofta i allvarliga känslomässiga och psykiska skador som rädsla, osäkerhet, dålig
självkänsla, ångest, depressioner, självskadebeteende eller självmordstankar.

Vissa barn visar tecken på att dom blir utsatta för våld som att dom har ont i magen och
har huvudvärk eller att dom skadar sig själva eller andra barn. Vissa barn visar inga av
dessa tecken. Ju yngre ett barn är, desto svårare är det att upptäcka våldet.
Tusentals barn i Sverige blir misshandlade varje år och antalet stiger. Därför måste vi öka
kunskapen om våld mot barn samt öka rättsskyddet för utsatta barn.
Rädda Barnens Ungdomsförbund menar precis som Barnrättskommittén att inget våld mot
barn är motiverat, och att allt våld mot barn kan förebyggas. Vi kräver att Sveriges
makthavare ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.
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Vad ska Rädda Barnens Ungdomsförbund göra?
Rädda Barnens Ungdomsförbund ska prata om våld mot barn som sker i Sverige med våra
makthavare. Vi ska komma med problembeskrivningar och krav på lösningar. Vi ska kräva
att konventionsstaten Sverige tillgodoser våra rättigheter. Det innebär att både regering
och riksdag ska jobba för förändring, men också politiker på lokal nivå.

Så här ska vi jobba
•
•
•

Kunskapsinsamling och kunskapsspridning
RBUF samlar in berättelser från barn
RBUF sprider kunskap om hur många barn som utsätts för våld i Sverige
RBUF sprider kunskap om hur våld mot barn kan upptäckas och motverkas

•
•
•
•

Politisk påverkan
RBUF driver en nationell kampanj om våld mot barn
RBUF driver på politiska åtgärder som definieras av våra medlemmar
RBUF:s representanter pratar om våld mot barn när vi representerar förbundet
RBUF:s kansli tar fram faktahäfte om våld mot barn som sker i Sverige

•
•
•
•

Verksamhet
RBUF utvecklar verksamhetspaket till medlemsföreningar
RBUF erbjuder internutbildning om våld mot barn till medlemsföreningar
RBUF utvecklar studiecirkelmaterial om våld mot barn
RBUF slussar barn vidare till Rädda Barnens Centrum stöd och behandling

•
•
•

Partnerskap
Förbundsstyrelsen undersöker relevanta samarbetspartners
RBUF ska samverka med Rädda Barnen på lokal och nationell nivå för att ta lärdom
av Rädda Barnens arbete med våld mot barn
RBUF:s kansli tillsammans med Sverigeprogrammet underlättar samverkan på lokal
nivå mellan RBUF:s lokalgrupper och Rädda Barnens lokalföreningar

Barnkonventionen
I Rädda Barnens Ungdomsförbund arbetar vi mycket med FNs konvention om
barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Vårt arbete ska alltid vara
tydligt kopplat till barnkonventionens artiklar. Det ska finnas en tydlig koppling till
dom rättigheter barn redan har. Dom här artiklarna är relevanta för vårt förslag:

Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp,
vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.
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FÖRSLAG 2 SEGREGATION
Bakgrund
Segregationen i Sverige ökar. Det innebär att barn växer upp med olika förutsättningar.
Vissa har går i bra skolor med engagerade lärare, har nära till sjukhus och vårdcentraler
om olyckan är framme, bor i fina villor eller luftiga lägenheter med högt till tak och kan
hålla på med dyra fritidsaktiviteter på helgerna. För andra barn ser det helt annorlunda ut.

Segregation betyder att att olika grupper av människor bor på olika platser i samma stad.
När ett samhälle segregeras innebär det att människor med exempelvis olika hudfärg,
religion eller klass börjar bo på olika ställen i samma område.
Att människor med liknande ekonomiska status, kulturella bakgrund och språk bor i samma
områden är i sig inget problem, men när människor inte möts över dessa gränser skapas
ett “vi” och ett “dom”. Människors fördomar förstärks.
Utanförskap och frustration skapas när människor växer upp med olika förutsättningar, när
tillgången till och kvaliteten på vård, utbildning och bostäder varierar. Frustration och
utanförskap drabbar dom som får nackdelar av uppdelningen.
Rädda Barnens Ungdomsförbund menar att det krävs politiska insatser för att minska
bostadssegregationen. När nya bostäder byggs ska dom placeras strategiskt och valen av
boendeformer, hustyper och lägenhetsstorlekar ska göras utifrån strategin att motverka
bostadssegregationen. Dessutom vill vi att kommuner ska erbjuda mötesplatser som är
tillgängliga för alla barn.
Människor väljer bostad utifrån hur mycket pengar man har. Ett enkelt sätt att minska
bostadssegregationen är därför att fördela pengar jämnare mellan människor.
Sverige lider av segregation och det påverkar bland annat skolan, vården och hemmet.
Ojämlikheten i samhället växer. Fördomar och rasism frodas. Det här vill vi i Rädda Barnens
Ungdomsförbund sätta stopp för!
Vad ska Rädda Barnens Ungdomsförbund göra?
Rädda Barnens Ungdomsförbund ska prata om segregation som sker i Sverige med våra
makthavare. Vi ska komma med problembeskrivningar och krav på lösningar. Vi ska kräva
att konventionsstaten Sverige tillgodoser våra rättigheter. Det innebär att både regering
och riksdag ska jobba för förändring, men också politiker på lokal nivå.

Så här ska vi jobba
Kunskapsinsamling och kunskapsspridning
• RBUF samlar in berättelser från barn
• Fler ska veta om hur segregationen i Sverige ser ut
• Fler ska veta om hur barn påverkas av segregation
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Politisk påverkan
• RBUF driver en nationell kampanj om segregation
• RBUF driver på politiska åtgärder som definieras av våra medlemmar
• RBUF:s representanter pratar om segregation när vi representerar förbundet
• RBUF:s kansli tar fram faktahäfte om segregation i Sverige
• RBUF utvecklar politiska paket till medlemsföreningar
Verksamhet
• RBUF utvecklar verksamhetspaket till medlemsföreningar
• RBUF erbjuder internutbildning om barnhandel till medlemsföreningar
• RBUF utvecklar studiecirkelmaterial om barnhandel
Partnerskap
• Förbundsstyrelsen undersöker relevanta samarbetspartners
• RBUF ska samverka med Rädda Barnen på lokal och nationell nivå för att ta lärdom
av Rädda Barnens arbete med frågan
• RBUF:s kansli tillsammans med Sverigeprogrammet underlättar samverkan på lokal
nivå mellan RBUF:s lokalgrupper och Rädda Barnens lokalföreningar
Barnkonventionen
I Rädda Barnens Ungdomsförbund arbetar vi mycket med FNs konvention om barnets
rättigheter, även kallad barnkonvetionen. Vårt arbete ska alltid vara tydligt kopplat till
barnkonventionens artiklar. Det ska finnas en tydlig koppling till dom rättigheter barn
redan har. Dom här artiklarna är relevanta för vårt förslag:

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 4
Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det
gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det
yttersta av sina resurser.
Artikel 24
Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård.
Artikel 26
Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.
Artikel 27
Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.
Artikel 28
Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
Artikel 31
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
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FÖRSLAG 3 VÅLD MOT BARN
Bakgrund
I Sverige är det förbjudet att slå barn men trots det har nästan vart sjunde barn någon
gång blivit slaget av en vuxen. Dom yngsta barnen (0-9 år) är också dom mest utsatta
barnen.
Enligt barnkonventionen har barnet rätt att skyddas från fysiskt våld men också från
psykisk misshandel, kränkningar, försummelse och från att se våld inom familjen. Våld
resulterar ofta i allvarliga känslomässiga och psykiska skador som rädsla, osäkerhet, dålig
självkänsla, ångest, depressioner, självskadebeteende eller självmordstankar.

Vissa barn visar tecken på att dom blir utsatta för våld som att dom har ont i magen och
har huvudvärk eller att dom skadar sig själva eller andra barn. Vissa barn visar inga av
dessa tecken. Ju yngre ett barn är, desto svårare är det att upptäcka våldet.
Tusentals barn i Sverige blir misshandlade varje år och antalet stiger. Därför måste vi öka
kunskapen om våld mot barn samt öka rättsskyddet för utsatta barn.
Rädda Barnens Ungdomsförbund menar precis som Barnrättskommittén att inget våld mot
barn är motiverat, och att allt våld mot barn kan förebyggas. Vi kräver att Sveriges
makthavare ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.
Vad ska Rädda Barnens Ungdomsförbund göra?
Rädda Barnens Ungdomsförbund ska prata om våld mot barn som sker i Sverige med våra
makthavare. Vi ska komma med problembeskrivningar och krav på lösningar. Vi ska kräva
att konventionsstaten Sverige tillgodoser våra rättigheter. Det innebär att både regering
och riksdag ska jobba för förändring, men också politiker på lokal nivå.

Så här ska vi jobba
•
•
•

Kunskapsinsamling och kunskapsspridning
RBUF samlar in berättelser från barn
RBUF sprider kunskap om hur många barn som utsätts för våld i Sverige
RBUF sprider kunskap om hur våld mot barn kan upptäckas och motverkas

•
•
•
•

Politisk påverkan
RBUF driver en nationell kampanj om våld mot barn
RBUF driver på politiska åtgärder som definieras av våra medlemmar
RBUF:s representanter pratar om våld mot barn när vi representerar förbundet
RBUF:s kansli tar fram faktahäfte om våld mot barn som sker i Sverige
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•
•
•
•

•
•
•

Verksamhet
RBUF utvecklar verksamhetspaket till medlemsföreningar
RBUF erbjuder internutbildning om våld mot barn till medlemsföreningar
RBUF utvecklar studiecirkelmaterial om våld mot barn
RBUF slussar barn vidare till Rädda Barnens Centrum stöd och behandling
Partnerskap
Förbundsstyrelsen undersöker relevanta samarbetspartners
RBUF ska samverka med Rädda Barnen på lokal och nationell nivå för att ta lärdom
av Rädda Barnens arbete med våld mot barn
RBUF:s kansli tillsammans med Sverigeprogrammet underlättar samverkan på lokal
nivå mellan RBUF:s lokalgrupper och Rädda Barnens lokalföreningar
Barnkonventionen
I Rädda Barnens Ungdomsförbund arbetar vi mycket med FNs konvention om
barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Vårt arbete ska alltid vara
tydligt kopplat till barnkonventionens artiklar. Det ska finnas en tydlig koppling till
dom rättigheter barn redan har. Dom här artiklarna är relevanta för vårt förslag:

Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp,
vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

17. FÖRSLAG TILL NY STADGA
Det är barnrättskongressen som bestämmer över vad vad som ska stå i stadgarna.
Förbundsstyrelsen har ett förslag om en text att lägga till i stadgans förord (den
introducerande texten till RBUF:s stadgar). Den handlar om att erkänna att RBUF är en del
av en nordisk rörelse av barn och unga som har gått ihop för att kämpa för FN:s konvention
om barnets rättigheter.

Det nordiska samarbetet kallar vi Nordic Cooperation och består av våra
syskonorganisationer, Rädda Barnens Ungdomsförbund i Norge (PRESS – Redd Barna
Ungdom) Rädda Barnens Ungdomsförbund i Danmark (Red Barnet Ungdom), Rädda
Barnens Ungdomsförbund på Island (Ungmennaráð Barnaheilla - Save the Children á
Íslandi) och våra vänner på Åland (Rädda Barnen på Åland).
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Förbundsstyrelsen vill att vi lägger till, som ett nytt tredje stycke under FÖRORD i RBUF:s
stadgar:

FÖRSLAG:

”Rädda Barnens Ungdomsförbund är en del av en global rörelse av barn
och unga som går ihop och organiserar sig i kampen för barns
rättigheter. Tillsammans med våra syskonorganisationer i Norden, samt
genom vårt samverkansorgan Nordic Cooperation, bildar vi Nordens
största barnrättsrörelse av barn och unga.”

Förbundsstyrelsen föreslår att vi bestämmer …

1.

ATT

bifalla propositionen om stadgetillägget.
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18. MEDLEMSAVGIFT FÖR
ENSKILDA MEDLEMMAR I RÄDDA
BARNENS UNGDOMSFÖRBUND
Dom flesta av RBUF:s medlemmar är också medlemmar i Rädda Barnen. Detta
beror på att vi delar medlemsregister och för att vi vill att alla ska tillhöra Rädda
Barnen-rörelsen. Men det går också att bara vara medlem i RBUF om en vill. Därför
behöver vi varje ås bestämma oss för vad medlemsavgiften för detta ska vara.

Förbundsstyrelsen föreslår att vi bestämmer …

1.

ATT

medlemsavgiften för att endast vara medlem i Rädda Barnens
Ungdomsförbund ska vara 0 kr år 2019.

19. MOTIONER TILL RÄDDA
BARNENS RIKSMÖTE
Detta år tar vi inga beslut om motioner till Rädda Barnens riksmöte. Om du vill läsa om de
motionerna som vi antog under barnrättskongressen 2017 för Rädda Barnens riksmöte
2018 kan du hitta dessa på Rädda Barnens medlemsportal.
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20. MOTIONER FRÅN
MEDLEMMAR OCH
VERKSAMHETSREVISORERNA
I år har det inte kommit några motioner från medlemmar eller verksamhetsrevisorerna.

21. INFORMATION FRÅN RÄDDA
BARNEN
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