
 
 

 
Politiskt tema 2020 - Våld mot barn 2.0  
 
Bakgrund 
Våld mot barn är när någon gör ett barn illa, det kan vara fysiskt eller psykiskt. 
24% av alla barn i Sverige har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av en 
vuxen. Fysiskt våld är till exempel när Sverige som stat utvisar barn till länder 
där de riskerar bli skadade eller dö. 16% av alla barn i Sverige har någon gång 
blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen. Psykiskt våld är till exempel när en 
människa berövas känslan av trygghet hos en annan människa. Trots att 
Sverige har skrivit under barnkonventionen som lag så existerar våld mot barn i 
hela landet.  
 
Utöver fysiskt och psykiskt våld så kan våld mot barn delas in i ytterligare två 
kategorier; vuxnas våld mot barn och samhällets våld mot barn. I Sverige har 
44% av alla barn blivit utsatta för någon typ av misshandel av en vuxen inom 
eller utanför familjen. Sexuella övergrepp och försummelse är två exempel på 
våld som barn utsätts för av vuxna.  
 
Det finns tre grupper av barn som Rädda Barnens Ungdomsförbund särskilt vill 
fokusera på 2020 eftersom de utsätts för extra mycket våld i samhället. Barn på 
flykt är den första. 1546 barn i familj och 285 ensamkommande barn utvisades 
år 2018. Deportationer är otroligt farliga för barn, inte minst för deras psykiska 
hälsa. År 2017 tog 12 ensamkommande barn och unga sitt liv i Sverige. 
 
Den andra gruppen är hbtq-barn. Det är dubbelt så vanligt att unga 
hbtq-personer utsätts för våld av vuxna jämfört med andra unga. I en nationell 
kartläggning uppger drygt 76% av barnen som inte identifierar sig som flicka 
eller pojke att de varit utsatta för någon typ av barnmisshandel under 
uppväxten. Marginaliserade barn i fattiga förorter är den tredje gruppen. Det 
kan handla om barn som lever i utsatta områden och själva utsätts för rasism 
eller annan diskriminering. Många av dessa barn känner sig otrygga i sitt 
område, oftast beskrivet som en rädsla för våld. 
 
Våld är en stressfaktor som ökar risken för bland annat sämre skolresultat, 
psykisk sjukdom, självskadebeteende och självmordsförsök. Det är mer än 6 
gånger så vanligt att barn som utsatts för våld försöker begå självmord än 
andra barn. 
 
Vad ska Rädda Barnens Ungdomsförbund göra? 
 
11 Rädda Barnens Ungdomsförbund ska prata om våld mot barn som sker i 
Sverige, fast med en djupare och mer ingående synvinkel än år 2019. Vi ska 
samla mer fakta och ännu bättre förståelse, vi ska komma på fler 
problembeskrivningar, och vi ska sätta ännu större press på konventionsstaten 
Sverige. 
 
 

 



 
 

Så här ska vi jobba 
Kunskapssamling och kunskapsspridning 

● 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 
 

Verksamhet 
● RBUF utvecklar verksamhetspaket till medlemsföreningar 
● RBUF erbjuder internutbildningar om våld mot barn till 

medlemsföreningar 
 

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 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 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. 

 


