
 

 

Politiskt tema 2019- 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  

 
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  
 
 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/


 

 

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. 
 


