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Om rapporten
Huvudrapporten »Hör barnens röst« bygger på konsultationer med barn,  
och innehåller endast deras röster, utan vuxnas analys och tolkning. I den 
första bilagan »Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med 
barns rättigheter«, beskriver och analyserar, de bidragande organisationer-
na, barns rättigheter i Sverige utifrån vårt arbete med och för barn och unga. 
I den andra bilagan, »Rapport om mottagande av flyktingar från Ukraina« 
har vi tittat på mottagandet av barn som flytt till Sverige från  kriget i Ukrai-
na ur ett barnrättsperspektiv.

HUVUDRAPPORT
Hör barnens röst
Denna rapport bygger på konsultatio-
ner med fler än 120 barn mellan 5 och 
17 år. Alla de deltagande barnen har 
erfarenhet av att leva i någon form av 
utsatthet. Det kan handla om att bo i 
ett socioekonomiskt utsatt område, 
att ha erfarenhet av våld, placering 
eller att vara på flykt. Varje barn har 
deltagit i egenskap av expert på sina 
egna erfarenheter. I konsultationerna 
läste och kommenterade de flesta av de 
deltagande barnen en förenklad version 
av regeringens kombinerade sjätte och 
sjunde periodiska rapport. Barnen fick 
också möjlighet att uttrycka sig på kre-
ativa sätt genom att t.ex. rita och skriva 
brev till regeringen. 

Efter konsultationerna sammanställ-
de 12 barn under en helg rapporten 
genom att organisera, planera layout, 
identifiera rekommendationer, måla 
illustrationer och skriva en introduk-
tion. Detta gjordes med hjälp och stöd 
av vuxna men utan vuxnas inbland-
ning i innehållet. Det betyder att de 
deltagande 12 barnen har bestämt allt 
i rapporten, och att den baseras helt på 
materialet från konsultationerna.

APPENDIX 2 
Rapport om mottagande  
av flyktingar från Ukraina 
Rapporten från civilsamhällesorgani-
sationer som arbetar med barns rät-
tigheter var nästan färdig när Ryssland 
attackerade Ukraina med vapen och 
förstörelse, vilket resulterade i att flera 
miljoner människor flydde landet. Det 
är därför vi har lagt till denna korta 
bilaga som belyser de barnrättsfrågor 
som är kopplade till invasionen av 
Ukraina och mottagandet av flyktingar 
i Sverige.

APPENDIX 1
Rapport från civilsamhälle
sorganisationer som arbetar  
med barns rättigheter 
Ett trettiotal organisationer har del-
tagit i utarbetandet av denna bilaga. 
Processen, koordinerad av Svenska 
Nationalkommittén för UNICEF 
(UNICEF Sverige), startade i början av 
2021. Barnrättsorganisationer av alla 
storlekar och ungdomsorganisationer 
har arbetat sida vid sida i över ett år i 
tvärorganisatoriska tematiska grupper. 
Vårt gemensamma mål har varit att 
lyfta fram de mest angelägna barn-
rättsfrågorna i Sverige idag och att ge 
kommittén bästa möjliga underlag för 
dialog och observationer. De enskilda 
organisationerna har uppmuntrats att 
ta med barns röster och erfarenheter i 
materialet, tillsammans med forskning 
och egna erfarenheter. Resultaten av 
processen är två; en gedigen bilaga 
som täcker många delar av barnkon-
ventionen, och ett utökat samarbete 
inom barnrättsrörelsen i Sverige.

I förekommande fall har vi gjort  
hänvisningar till den kombinerade 
sjätte och sjunde periodiska rapporten 
från den svenska regeringen.
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Inledning

Inledning

Visst krävs det mer  
än bara ord på papper  
för att barn ska få sina  
rättigheter tillgodosedda?

Rapporten vi vill att ni ska ta del av är 120 barns röster som delar med sig av bland  
annat diskriminering, våld i hemmet, flykt, att leva med frihetsberövad familjemedlem 
samt socialtjänstens bristande kunskaper. Vi är inte vuxna, det vill säga, vi uppmärksam-
mas inte. Men vi kan och vi vill agera när det trots allt är vi som har möjligheten att stå upp 
för de 120 barnens röster, och därmed återberätta deras erfarenheter. 

Vi kan stå upp för de barnen som inte får möjligheten att stå upp för sig själva.  
Därför har vi, tolv ungdomar, valt att bidra med våra utmaningar och rekommendationer 
för att ge er en inblick i hur det är att vara barn i dagens samhälle. I slutändan lever vi alla 
människor, barn såväl som vuxna, i symbios med varandra. 

Med det sagt överlämnar vi hoppet till er att se till att vi får våra röster hörda.  

Vi sänder ett stort tack på förhand!

12 unga under 18 år samlades under en helg för att sammanställa och prioritera det material som barn 
runt om i Sverige lämnat in. Teckningarna visar de 12 barnen som ritat av varandra – utan att titta på 
pappret när porträtten gjordes.

7



Att sporta
Att dricka vatten
Att äta mat
Må bra i kroppen
Spela fotboll
Slåss
Brottas
Familjen
Att ha kompisar

Vad behövs för att må bra?
Vad är viktigt för att vara glad?

Barn mellan 5 och 11 år ritar och  
skriver om sina rättigheter och vad  
de skulle göra om de var Sveriges regering.

Inledning 8



Inledning

Känner du att vuxna lyssnar på dig?

Barnen ritar och berättar att de tycker att deras familjer 
och lärare lyssnar på dem. En del barn berättar att de har 
varit med om lärare som inte lyssnar eller tror på dem.
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• Vara glad
• Leka
• Göra videos
• Gå ut i naturen
• Vara med familjen
• Äta mat
• Dricka
• Vatten
• Att lära sig saker

Vad behövs för att må bra?

Inledning 10



• Vara snäll
• Alla som är rasister ska i fängelse
• Alla böter ska gå till barn
• Barn får välja vad de vill göra
• Ingen ska svära i skolan och om de svär ska 

de vara hemma en vecka
• Barnen får börja jobba om de vill
• När de vuxna jobbar och får pengar  

så måste de dela med sig

• Alla som vill bo i Sverige ska inte bli utvisade, 
flera av barnens kommentarer

• Barn ska kunna åka bil
• Alla har lika värde även om  

de inte har lika utseende
• Vuxna får inte svära
• Alla ska vara snälla
• Inte vara dumma

Om du var Sveriges regering,  
beskriv vad du skulle göra och ändra på?

Inledning 11



Artikel 2 Diskriminering

Artikel 2
Diskriminering
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Artikel 2 Diskriminering

Tror du att barn i Sverige upplever diskriminering?  
Om ja, ge gärna exempel på situationer.
Man blir diskriminerad för sin funktionsvariation, såsom adhd eller dyslexi. 
Många blir diskriminerade för deras utseende, då de inte har de nyaste och trendigaste 
kläderna. När ett barn har en idé eller åsikt tas de inte seriöst. I dagens samhälle blir man 
diskriminerad för att man gillar inte motsatta könet. Muslimska tjejer blir diskriminerade 
för att de har hijab i ung ålder. Många blir diskriminerade för deras kön, då exempelvis en 
kille beskrivs som cool om han har varit med många, men en tjej beskrivs som en ”hora”. 
Och killar får gå ut själva på natten men det är farligt för en tjej att gå ut själv på natten. 
 
Vart kan ett barn vända sig för att få hjälp om hen har blivit utsatt för diskriminering?
Barn kan vända sig till någon man litar på, som en vän, kurator, lärare, förälder osv.  
Man kan vända sig till ungdomsmottagningen. Man kan även vända sig till några på nätet, 
anonym eller inte.

Tror du att barn i Sverige upplever diskriminering?  
Om ja, ge gärna exempel på situationer.
Vart kan ett barn vända sig för att få hjälp  
om hen har blivit utsatt för diskriminering?

Grupp 1

En grupp trettonåringar diskuterar och skriver om  
diskriminering av barn och vilken hjälp de känner till att de kan få.
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Artikel 2 Diskriminering

Tror du att barn i Sverige upplever diskriminering?  
Om ja, ge gärna exempel på situationer.
Religion 
Upplever rasism 
Polis dömer om hudfärg/ursprung 
Dömd av dialekt/hur man pratar 
Dömd över området man bor i 
Mindre lön när det gäller jobb mellan kvinnan och män 
På fotboll mellan man och kvinna så har de inte samma regler  
utan tjejer har mycket lättare än killar. 
Mörkhyade blir dömda för något de inte har gjort, till ex. en ljushyad har blivit misshand-
lad, då kan polisen tro att det var den mörkhyade person, för att de är mörkhyade. 

Vart kan ett barn vända sig för att få hjälp om hen har blivit utsatt för diskriminering?
Nära vän 
Ungdomsmottagning 
Soc 
Ifall man blir rasistisk behandlad så kan man gå till en lärare  
och då kan läraren prata med barnets föräldrar angående rasism. 
Bris 
Skolkurator 
Nära familjemedlemmar 
Rektorn 
Fritidspersonal på Fritidsgård

Grupp 2
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Artikel 2 Diskriminering

Tror du att barn i Sverige upplever diskriminering?  
Om ja, ge gärna exempel på situationer.
Vi i gruppen upplever att barn i Sverige utsätts för rasism.  
Till exempel blir man diskriminerad på grund av utseendet (hudfärg).  
Folk har skrikit N-ordet till varandra.  
Unga barn diskrimineras på grund av att barn väljer att bära slöja i en ung ålder.  
”Har du blivit tvingad till att bära den?” 
Barn i simningshallen upplever olika typer av rasism/diskriminering .  
Man blir också kallad för grova ord.

Vart kan ett barn vända sig för att få hjälp om hen har blivit utsatt för diskriminering?  
Man kan prata med en vuxen man känner sig trygg med. Eller sin bästa vän.  
Till exempel skolkuratorn, soc, psykolog, Bris, ungdomsmottagningar osv.

Grupp 3
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Artikel 2 Diskriminering

Tror du att barn i Sverige upplever diskriminering?  
Om ja, ge gärna exempel på situationer.
Jag såg en äldre kvinna som skrek på två yngre tjejer för att de pratade arabiska. 
I Söder vid Filmstaden så var det fulla människor som kommenterade en tjejs kropp. 
En gång någon frågade mig vart jag kommer ifrån och när jag sa Afghanistan  
så sa personen ”Är din pappa taliban?”

Vart kan ett barn vända sig för att få hjälp om hen har blivit utsatt för diskriminering?
Föräldrar 
Bris 
En vuxen man litar på 
Kurator (skolkurator)

Grupp 4
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Artikel 2 Diskriminering

Hej Regeringen!
 
Vi har läst er rapport  
till barnrättskommittén  
och vi tycker att fråga 11b var väldigt  
intressant att läsa om.
 
Vi vill skriva om punkt 11b för att de tar upp om nyanlända, afrikanskt ursprung, 
homosexuella etc. Vi kunde känna igen oss i några av dessa punkter för att det är 
väldigt vanligt i Sverige att barn blir behandlade fel och för deras ursprung. Och 
även hbtq personer blir även väldigt trakasserade och blir behandlade fel runt 
om hela Sverige.

 Vi tycker det är bra att ni tog upp frågan eftersom den är väldigt viktig för 
många barn i Sverige. Och även att vi kan tycka till, vi tycker även att barnrätts 
kommitten ber Sverige att berätta om dessa punkter och hur det går.

Vi tycker det är dåligt att många barn blir utsatta för dessa kränkningar 
vardagligen och att barn får stå ut med det både i skolan och nätet olika sociala 
medier. Vi tycker att det inte uppmärksammas så mycket som det borde göra 
speciellt i sociala medier.

 Vi tycker inte det stämmer att Sverige har en strategi för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning. För att Sverige ser på när hbtq personer  
och människor med annat ursprung blir utsatta på nätet.

 Enligt vår egna erfarenheter har vi sett människor på nätet och Pride-dagen 
bli utsatta med både ord och våld och även har vi gått i en klass där folk med 
annat ursprung blir utsatta för rasism och lärarna inte gjort något åt saken. 

 För oss är det viktigt att alla barn blir behandlade lika oavsett ursprung, hud-
färg, sexuell läggning och funktionsnedsättning etc. 

 En sak som måste bli bättre är att allt det här som vi har skrivit uppmärksam-
mas i skolan där barn bli utsatta för allt det här, och att vuxna som t.ex jobbar 
i skolan och i fritidsaktiviteter med barn borde uppmärksamma kränkningar, 
diskriminering och våld och även ta det seriöst och anmäla.

 Vi tycker att ni ska uppmärksamma det här och skicka tillbaka det till Sverige 
så att de kan ta kritiken som kommer från barns perspektiv.

 
Med vänliga hälsningar,  
Rädda Barnens unga ledare.

Hör min röst! 01
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Artikel 2 Diskriminering

• Sverige måste ge ut informationen om den 
nya lagen så att folk vet om den. 

• Sverige borde förbjuda demonstrationer mot 
folkgrupper och etniciteter. 

• Politiker måste sluta dra alla människor 
över en kant (speciellt Jimme Åkesson) det 
är många politiker som hela tiden kritiserar 
invandrare och pratar om oss som att vi bara 
är problem.  

• Sverige måste förstärka Barnkonventionen. 
• Sverige har inte varit bra på att på att förkla

ra barnens rättigheter och dem innebär, men 
vår skola har varit bra på det.

• Det finns inte tillräckligt med skydd för barn 
som bevittnar våld och gäller både i hem

met men också på gatan.  
• Det görs inte tillräckligt, även om dom flesta 

av oss är födda i Sverige så blir vi ändå 
kallade invandrare och blir behandlade 
annorlunda. 
1. En elev som berättade att hon blev place
rade i svenska som andra språk fast hon är 
född i Sverige och pratar flytande svenska. 
2. En lärare som kallade en elev ett namn 
och när han rättade henne och förklarade att 
han inte heter så svarade läraren ”ni heter 
alla så ändå och det är väl samma sak”.

• HBTQI +personer har det oftast svårt i 
 samhället, för att det är dom som anses 
”mest annorlunda”.

• Varför fungerar det inte så bra i skolan ang 
diskriminering?

• Vad ska ni göra åt det?
• Varför är det så mycket rasism/diskriminering? 

Varför görs inget åt det?

• Varför gör inte lärarna något åt det?
• Lyssnar verkligen barnkommittén på oss?
• Varför blir det ingen skillnad?
• Finns det experter som skiljer på  

yttrandefrihet och diskriminering?

Rekommendationer till Regeringen

Frågor till Regeringen
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Artikel 9
Barn med  
frihetsberövade 
föräldrar
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Artikel 2 Diskriminering

»Socialtjänsten är inte 
samma sak som BUFFF«

Varför räknas vi inte in?

”När jag berättar för nya vänner,  
vuxna eller andra som jag träffar så  
vet ingen vad Bufff är! Det är jobbigt  
att behöva berätta hela tiden, alla borde 
veta vad Bufff är!”
Flicka 13 år, 
pappa frihetsberövad



Artikel 9 Barn med frihetsberövade föräldrar

Bufff (barn och ungdomar med förälder eller familje-
medlem i fängelse) är en organisation dit man kan höra 
av sig och få hjälp, samt umgås med andra barn som vet 
hur det är att ha en förälder i fängelse. 
Stora frågor tas upp där, såsom: “Vem kan jag prata med?” “Hur många barn har det som 
jag?” ”Kommer min förälder ändras av att vara i fängelse?” 
Man lär sig även hantera frustrationen över situationen. Många ungdomar som har frigivna 
föräldrar ger tips och stöttar de barn vars föräldrar ännu avtjänar sina straff. Och det bästa 
med bufff är att alla har något gemensamt, barn såväl som ungdomar. Vi är som en stor 
familj som ser efter varandra. 

”Problem jag och min lillebror mötte i vardagen var att vi inte fick den stöd vi behövde, 
varken av kriminalvården eller av socialtjänsten. Bufff var vårt enda stöd. Men socialtjäns-
ten är inte samma sak som bufff.”

Socialtjänsten vet inte att bufff finns. De vet inte hur de ska hantera detta på samma grad 
som bufff gör. Vi uppfattas som ”skamliga” och blir bortglömda då vi anses vara ”barn till 
kriminella”. Vi blir alltså straffade av både samhället och av regeringens bristande kunskaper. 

Bufff har kunskaperna och kompetenserna för att vara det stöd barn med frihetsberövade 
föräldrar behöver - men de har inte resurserna. Det är alltid barnen som drabbas i slutän-
dan. Är det rättvist för oss barn att lida för något våra föräldrar har gjort?  

Är det vi som ska straffas? Är 
det vi som ska avtjäna straffet? 

Ingen får hjälp med att få träffa 
sin förälder. Vi behöver hjälp 
med att ha någon som kan 
följa med oss in till anstalten. 
Det kan gå månader, eller till 
och med år tills vi får träffa vår 
förälder igen. 

” Om inte Bufff fanns, skulle  
man gå till Socialtjänsten då  
eller vem hjälper till? Social
tjänsten är ju verkligen inte 
samma sak, de vet ju inte hur 
man ska hjälpa på samma sätt 
tror jag”
Flicka 13 år,  
pappa tidigare frihetsberövad
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Artikel 9 Barn med frihetsberövade föräldrar

Att ha haft en förälder i fängelse 

Jag har idag valt att hålla ett tal om ett ämne 
som jag tror att få har kunskap om. Och jag 
hoppas få har kunskap om det. Ämnet är,  
hur är det att ha en förälder i fängelse.  
Jag har kunskap om det. 
För lite mer än sex år sedan förändrades mitt liv. Min mamma hade begått 
ett brott och dömdes till ett års fängelse, vilket i Sverige gjorde att hon 
blev villkorligt frigiven efter avsuttna åtta månader. Många tankar började 
snurra i huvudet och jag kände att ingen förstod mig. Men idag vet jag att 
omkring 30 000 barn har en förälder i fängelse, häkte eller frivård.

Att ha en förälder i fängelse är tvesidigt. Absolut, det kan vara coolt att 
säga att man har varit i ett fängelse utan att ens vara den straffade. Men 
att se sin förälder eller familjemedlem i fängelse är annorlunda. Jag var 
aldrig arg på mamma, jag ville bara inte se henne fängelse. Det gäller att ha 
tålamod och blicka framåt, samt ha tillit till sin omgivning trots att det är så 
svårt i stundens moment. Hela situationen är frustrerande, och att undvika 
negativa känslor gentemot sin förälder är det smartaste man kan göra för 
att ta sig igenom dagen. Det känns ensamt och som att tiden går långsam-
mare än det har gjort på de tråkigaste dagarna i livet. Man får ta vecka för 
vecka och tänka att den tiden snart kommer att vara över. 

Något som tidigare har varit en självklarhet blir en ynnest när en förälder 
hamnar i fängelse. Att inte kunna träffa sin förälder varje dag, som kutymen 
en gång har varit, är svårt. Man sitter som på nålar. Processerna för besök-
stillåtelse och telefonsamtal är långa och komplicerade, och kräver mycket 
tålamod – speciellt från barn. Ett tillstånd för telefonsamtal kan ta upp till 
fyra veckor. Det är smärtsamt att se sin förälder i fängelse när man är fullt 
medveten om att det inte direkt är ett paradis. Och det värsta är att man 
som barn inte har någon möjlighet att påverka eller göra något. 

En så speciell period i livet som denna tar lång tid att bearbeta samt åter-
hämtas från, både för de nyligen frigivna såväl som barnen. Inget kommer 
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Artikel 9 Barn med frihetsberövade föräldrar

att ändra tiden som har varit, och för mig är det än idag betungande. Jag tror 
att man aldrig kommer att släppa det helt. Det blir som ett ärr, det går inte 
bort – men det blir bättre för varje dag som går. 

Som tidigare nämnt, kan perioden i livet kännas lång. Både för de långa och 
korta straffen. Jag efterlyser fler med mer kunskap i detta ämne. Kunskap är 
ett fönster mot världen, ett ljus till alla hörn av världen. Det kan göra att fler 
får den hjälp som behövs av både kriminalvården samt av människor i sin 
närhet. För mig var det att de flesta inte förstod vad jag kände. Men jag kan se 
förbi det; det är svårt att förstå om man inte kan relatera. 

Jag vill med mitt tal ta upp frågan till ytan och informera om möjligheten att få 
hjälp. Om du känner igen dig eller någon annan i en liknande situation så vet 
ni vart jag finns för att få kontakt med bufff, som jag kan försäkra er om är en 
trygg och säker plats där man alltid är välkomna. 

»Bufff behöver också pengar för 
att kunna ha fler som jobbar här 
och kan prata med barnen. Vi vill 
göra fler aktiviteter oftare så vi 
kan träffa varandra och andra nya 
barn som behöver gå på Bufff.«
Flicka 9 år, 
pappa frihetsberövad

”Regeringen är väl dom som be
stämmer vilka som ska få pengar. 
Sjukhus och BUP får pengar. Vi 
får inte så mycket. Varför det? 
Kan jag prata med Donald Trump 
eller vem mer bestämmer?”
Flicka 9 år, 
pappa frihetsberövad
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Artikel 9 Barn med frihetsberövade föräldrar

”Det här var svårt att förklara, 
känner att det är svårt. Men jag 
minns att det var väldigt jobbigt och 
jag var ledsen när min pappa satt i 
fängelse.”
Flicka 10 år, 
pappa tidigare frihetsberövad

” Men varför är det så att Bufff inte 
automatiskt får pengar för att hjälpa 
oss? Vi kanske kan be dom som  
bestämmer komma hit så kan vi  
berätta så de får höra våra åsikter?  
Socialtjänsten är inte samma sak 
som Bufff, det vet jag. För mig kän
des det både bra och dåligt när min 
pappa hamnade i fängelse. Dåligt att 
han försvann men bra att vi träffade 
Bufff och fick hjälp med att förstå 
och få kontakt med pappa.”
Flicka 11 år, pappa frihetsberövad

24



»Det är som att  
ingen hör oss när vi 
försöker berätta«
Flicka 13 år,  
mamma frihetsberövad



Artikel 9 Barn med frihetsberövade föräldrar

1. Utbilda mer om hur det är att vara  
ett barn till en frihetsberövad  
familjemedlem. 

2.  Låt detta vara en del av samhälls
kunskapen. Man behöver utbilda både 
vuxna och barn. Vi lär oss mer om  
aktuella  samhällsfrågor än vad Gustav 
Vasa åt till frukost på 1500talet. 

1. Är det rättvist för oss barn att lida för 
något våra föräldrar har gjort? 

2. Är det vi som ska straffas? 
3. Är det vi som ska avtjäna straffet? 

Rekommendationer 
till Regeringen

Frågor  
till Regeringen 

”Det känns skit att vara i 
den här situationen.  
Finns inget bättre ord  
helt enkelt”
Flicka 13 år  
pappa frihetsberövad
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Artikel 19.1
Skydd mot alla 
former av våld
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Artikel 2 Diskriminering

»Jag blev tillsagd vad jag  
skulle säga av min mamma«.
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

Våld i hemmet 

1. Olika former av våld 
Känslan som jag får är att fysiskt våld slår allt annat så om man skulle säga något så kan 
det vara alltså ”har ni bråkat?”, att det bagatelliseras.

Jag minns att när jag var liten och min familj blev utredd så frågade de väldigt mycket 
”På vilket sätt slog han dig var det med öppen eller stängd hand?” Som att det skulle vara 
någon skillnad men nej det är det inte. Det var mycket vilken typ av våld som att de ville få 
bevis. 

Min pappa har varit väldigt inte fysiskt utan mer mentalt, han hjärntvättade min bror, 
han misslyckades med mig för jag har alltid stått upp för mig själv och inte låtit honom på-
verka mig men det påverkar mig än idag för att jag blir ju ända ledsen för man vet att han 
bara manipulerar en och inte menar vad han säger. Och det är normaliserat, BUP säger att 
bry dig inte om honom men det är inte så enkelt, han är ju fortfarande min pappa. 

Det är också kultur, min mamma kommer från Latinamerika och i vår släkt är det mycket 
vanligare med fysiskt våld och psykiskt våld men psykiskt våld existerar inte. Vissa kan 
vara rädda att låta rasistiska men det kan vara lite kulturellt också. I min släkt är psykiskt 
våld inte en grej, barnen vet inte att det ens finns.

Barn med egna erfarenheter samlades i en workshop  
för att dela med sig av sina egna upplevelser,  
berätta om problem de ser och skapa lösningsförslag.
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Artikel 2 Diskriminering

»Det måste inte vara  
fysiskt våld för att  

tas på allvar«.



2. Bemötande och att bli tagen på allvar

Känns ibland som att man är en pengapåse i soc ögon.

Ja de tar en aldrig seriöst. Om föräldrarna säger det ”Oj gud..” Då är det allvarligt  
men om en själv har sagt precis samma sak då är det såhär ”ja men du bara låtsas,  
det är inte på riktigt”. 

Som i mitt fall, en tjej som har varit med om sexuella övergrepp, flyttades till en ensam-
stående kvinna och tog bort mig från alla män. Det fuckade mig totalt, jag sa att jag behö-
ver stabila män som är snälla mot mig så att jag kan se att världen inte är farlig, jag behö-
ver se att så här ska det se ut och inte avgränsas och ”nej du ska inte ha med dem att göra”. 
För då skapas det ju rädsla, då bli det ju panik. Det är okompetens, när jag säger att det här 
behöver jag och så gör de helt tvärtom. Att bara lyssna på oss är jätteviktigt.

Barn har stor lojalitet till sina föräldrar, jag minns att när jag sa till socialen så var det för 
att jag råkade säga för att jag inte visste att det var fel. Så jag tror att man ska fråga barnen 
men också åka hem till dem i överraskning och fråga dem omkring för du kan inte få ett 
ärligt svar. Barn vill inte förråda sina föräldrar.

Psykiatrikern ringde mamma och berättade vad jag hade sagt fast jag hade fyllt 18.  
Det gav mig väldigt negativa konsekvenser. Ännu mer våld.

Jag blev tillsagd vad jag skulle säga av min mamma.

Det är aldrig barns fel. Du ska aldrig lägga skuld på den som har utsatts. Våld är våld och 
det är aldrig ok, varken fysiskt, psykiskt, sexuellt eller något annat. Allt är lika hemskt, 
inget är värre än det andra.

Man ska aldrig tvinga barn som inte vill träffa sina föräldrar, det finns alltid en anledning.
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Artikel 2 Diskriminering

»Att vuxna får den hjälp de behöver  
för att sluta vara våldsamma«.
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

3. Stöd och skydd
Det borde vara en regel att aldrig behöva gå hem natten efter att man har berättat om våld, 
viktigt att ha ett safety net.

Barnen ska få stöd och föräldrarna ska få hjälp. Jag har gått igenom massor med kuratorer, 
massor av psykologer men mina föräldrar har inte gjort något alls. De behöver kuratorer, 
psykologer, medicin och utredning själva. Jag tycker att vill du behålla ditt barn hemma så 
måste du gå den här behandlingen eller utbildningen. Det behövs mer krav.

Vuxna får aldrig något straff för att de gör det här (utsätter barnet för våld),  
inga böter, fängelse eller terapi.

Föräldrarna borde också få stödsamtal. Det är inte bara jag som borde gått i det. 

Det borde vara stöd för hela familjen men eget stöd till barn och föräldrar.

Vi behöver gå hem igen med våra föräldrar efter att vi har berättat och hantera detta. 

Socialtjänsten bara släppte det efter, gjorde ingenting. Jag hade velat att de  
tog tag i det egentligen. Än idag vet han inte hur mycket han har skadat mig. 

Han behöver ju fixas, jag ska inte fixas men jag behöver hjälp på grund av vad han har gjort.  
Det är skillnad.

Kunskap är bra men viktigt med förståelse för varför barnet är som den är.  
Skolan borde fråga alla barn om våld. 

Intervjuare: Under hälsokontroll?  
Det kan kännas väldigt stelt, skulle kännas bättre om en lärare/mentor gjorde det, ex på 
mentorstid. Men beror på vilken relation man har till sin lärare. Jag tror att lärarna borde 
bli bättre på att fråga och att veta att de faktiskt får och ska lägga sig i.

• Lärare ser inte hur man mår
• Att lärarna inte är på plats tex under rasterna så de ser vad som händer
• Mår man dåligt eller har en dålig hemsituation så kanske man skolkar eller sjukanmäler sig
• Svårt att fokusera om man har det dåligt hemma och mår dåligt
• Mår man dåligt eller har det dåligt hemma så kanske man inte orkar ta sig in i sociala samman

hang i skolan. Man hamnar utanför.
• Kan hända att man hamnar i bråk med andra elever om man själv mår dåligt
• Att man får gå till olika personer/lärare för att prata om hur man mår, blir jobbigt att hela tiden 

berätta sin historia på nytt 

Problem i skolan
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

Det här vill vi att vuxna som arbetar med barn  
som utsatts för våld har förståelse för:

• Ofta känsla av att både älska och hata sin förälder, väldigt svårt: 
Det är så svårt för man kan både älska och hata sina föräldrar på samma gång, det kan 
vara periodvis när saker händer, det kan vara fantastiskt och sen för jävligt.

• Det syns inte på ytan. 
• Barn känner att det är mitt fel.
• Måste vara fysiskt våld för att tas på allvar, vi får frågor om ”hur hen slog dig?”
• Våld är vanligare än vad folk tror.
• Sluta normalisera psykiskt våld.
• Brist på kunskap hos alla, både barn, vuxna och professionella.  

Vad våld innebär/innefattar.
• Det är lätt att tänka att det är mitt fel och så vågar man inte säga något utan går och 

tänker så i många år.
• Man lär sig när man är liten att man ska lyssna på sina föräldrar, från hela samhället, 

och då kan det vara svårt att sen förstå att det ens förälder gör inte är ok. 
• Jag tror att många tror att det enbart finns en viss typ av person som både blir utsatt 

för våld och som utsätter men alla ser olika ut. Du kan inte se det på utsidan men 
många verkar tro det och då frågar man hellre det barnet som ser ut så.

1. Vad kan regeringen göra för att psykiskt våld 
ska tas på lika stort allvar som fysiskt våld 
och se till att barnen får samma rätt oavsett 
vilket våld de utsätts för?

2. Tjejer som blir utsatta för sexuella övergrepp 
behöver bra manliga förebilder för att mins
ka sin rädsla. Hur kan regeringen bli bättre 
på att lyssna på tjejer som utsätts för sexu
ella övergrepp så att de själva får bestämma 
vem de träffar?

3. Varför får inte vuxna straff för våld de begår 
mot barn?

4. Vad ni gör ni för att få vuxna sluta med våld 
i framtiden?

5. Vid utredningar kring barnet är det viktigt 
att prata med andra vuxna runt barnet. Vad 
gör ni för att prata med andra vuxna och inte 
bara barnets föräldrar?

Frågor till regeringen
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

Hej regeringen!
 
Jag har läst er rapport till barnrättskommittén. 
Jag vill skriva om punkt 2c som omfattar olika 
slags sexuella övergrepp. 
Sexuella övergrep mot ungdomar sker ganska ofta i dagens samhälle. I dagens 
samhälle sker även sexuell exploatering och övergrepp på nätet. Det är oftast 
män som utnyttjar och  begår sexuella övergrepp på underåriga flickor. 
Jag tycker det är hemskt att flickor och kvinnor ska behöva gå igenom detta.  
När män frågar om nakenbilder känner oftast kvinnor sig pressade att säga ifrån. 
Sedan har det även blivit normalt att sprida naken bilder på kvinnor.   
Detta är ett samhällsproblem att det skapas konton som döps till »exposehoror«  
»exposatjejer« där tjejers nakenbilder sprids. Detta borde verkligen tas på  
största allvar. Det är viktigt för mig att man ej ska bli uthängd på det viset.  
Jag tycker straffen mot dessa brott är för små. Att skapa konton och sprida  
nakenbilder kan straffas med böter. Böter är ett extremt dåligt straff om man 
frågar mig. Jag tycker  att sitta i ungdomshem eller liknande skulle vara ett bättre 
straff. Sådana straff är allvarligare än böter därmed kan konton där nakenbiler 
sprids minska när man vet om framtida konsekvenser. Sedan en annan sak jag 
tycker är om man är över 18 år och begår dessa övergrepp ska man sitta i  
fängelse. Domen för dessa fall läggs oftast ner och gärningsmännen släpps fria. 

 
Med vänliga hälsningar, cool ung ledare!!
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

1. Det måste inte vara fysiskt våld för att tas 
på allvar.

2. Att fråga om hur någon blir slagen kan vara 
jobbigt/tufft. Det kan också kännas som 
att de inte bryr sig utan vill få någon typ av 
bevis. Det kan kännas som att de inte bryr 
sig om hur man mår.

3. Vi behöver gå hem till våra föräldrar efter att 
vi har berättat om våld. Socialtjänsten bara 
släppte efter det. Gjorde ingenting.  
Än idag vet de inte hur mycket han  
skadade mig. De borde ha tagit tag  
i det på riktigt.

4. Ta våldet på allvar så att inte barn behöver 
gå hem till våldsamma föräldrar

5. Den som sprider nakenbilder borde få ett 
strängare straff. Tillexempel ungdomshem 
eller liknande.  Om man är över 18 år och be
går ett sådant brott ska man sitta i fängelse.

6. Föreläsningar för både elever (samhälls
kunskapen?) och föräldrar kring våld.  
Del i läroplanen. Föräldrar till elever på 
skolor eftersom då kan kompisars föräldrar 
kanske se en som de kanske inte gör om de 
inte har kunskap. 

7. Broschyrer och affischer om våld  
på toaletterna i skolan för där kan man  
läsa utan att någon ser.

8. Psykiskt våld borde vara straffbart,  
även om de inte får ett straff så sätter  
det en viktig gräns.

9. Sätta mera skyddslagar för  
barn och ungdomar.

10. Eget möte på soc utan föräldrarna.

11. Oanmälda hembesök då barn  
har berättat om våld.

12. Kunskap om olika våldstyper till  
professionella men också att det finns i alla 

samhällsklasser, du kan inte se på en elev 
om den är utsatt för våld. Även högpreste
rande kan vara utsatta. Kunskap om att det 
kan vara vem som helst.

13. Vid utredningar, viktigt att alltid prata  
med andra vuxna kring barnet  
också inte bara föräldrar.

14. För mycket valbart för föräldrar att ta emot 
hjälp, göra förändringar, borde kunna vara 
ett krav att föräldern går i behandling eller 
tar emot annan hjälp.

15. Skolan ska fråga alla barn om våld,  
t.ex. på mentorstid.

16. Viktigt med bred info till barn  
om vad för hjälp som finns att få,  
t.ex. på skoltoaletterna.

17. Våga sära på barn och föräldrar en stund. 
Det måste ställas krav på föräldrar för att få 
behålla sina barn och sära på föräldrar och 
barn tidigare. Man kan flytta tillbaka dem, 
ok, du är liksom inte dödsdömd utan man 
kan sära på dem någon månad eller två. 

18. Hjälpa barn att hitta ett ”safety net”, hitta 
andra vuxna som du kan vara hos när det 
krisar. Jag lever ju kvar i samma situation 
men skillnaden är att jag har någonstans att 
gå när det krisar. Ett safety net. 
 
REKOMMENDATIONER TILL SKOLAN

19. Ta in bra utbildade kuratorer, och fler.

20. Lärare behöver bli mer aktiva så att de ser 
vad som händer utanför lektionstid.

21. Lärarna frågar och ser eleverna  
enskilt inte bara i helklass.

22. Ibland är det svårt att gå till kuratorn själv, 
önskar att mentorn kunde ta sig tid och 
hänga med.

Rekommendationer till Regeringen
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Artikel 19.1 Skydd mot alla former av våld

»Viktigt att inte glömma A-elever, jag har alltid  
varit väldigt högpresterande och inte tror man  
väl att jag skulle ha såna problem och kan må dåligt.  
Viktigt att se dem också.

Glöm inte de välfungerande maskrosbarnen.  
Jag har ofta känt att om jag var mer utåtagerande så 
skulle de ta mig mer på allvar. Och sen undrar de  
varför barn är ”problembarn”, jo för att de inte  
tar en på allvar annars.«
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Artikel 19.2
Stöd från  
Socialtjänst
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»Att arbeta följer inte bara ett protokoll 
utan det är även liv som står på spel.
Dvs socialtjänsten måste känna enga-
gemang och brinna för sin sak inte bara 
tvinga sig till jobbet en måndag morgon.«
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»En psykisk skada är  
precis lika omfattande  
som en fysisk skada.«

Frågor till Regeringen
Socialtjänsten måste prioritera och utbilda sina anställda.
Speciellt inom de mer negligerade områdena som till exempel barn 
som har föräldrar i fängelse.  
Blir de bortprioriterade för att det är ett tabubelagt ämne?  
Eller har vi brist på information i samhället?  
Hur som helst reflekteras denna problematik på barnen.
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Barnombud – att ha med sig 
någon som stöd i kontakt  
med myndigheter
Att ha ett barnombud kändes väldigt skönt när man var på socmöten då man slapp 
känna sig ensam mot hela världen. Det gjorde att det kändes tryggare i kontakten 
med soc och att jag alltid hade någon på min sida.

De (barnombud) kan hjälpa många ungdomar som tex känner att ingen finns där 
så kan man alltid prata med någon och de gör det mycket lättare att förstå olika 
saker. 

Jag tycker det är viktigt då alla borde få kunskap om att man har rättigheter och 
vilka de är i kontakten med soc. Det gjorde också att jag alltid hade någon att fråga 
om det var något jag inte förstod vilket var skönt. Det kan lätt kännas som att hela 
världen är mot en på socgrejer så det är skönt att veta att man har någon som finns 
där bara för en själv och skiter i alla andra. Också bra ifall det är något man glömt 
säga som man pratat med barnombudet om eller om man inte förstår frågor under 
möten.

Jag har äntligen haft en vuxen på min sida, någon som enbart finns för mig.
Jag tycker det är viktigt med ett eget barnombud eftersom alla ungdomar förtjä-

nar någon på sin sida.
Bra var det att man har någon att fråga hela tiden och få mer kunskap om vilka 

krav jag kan ställa när det handlar om mig. Det hjälpte framför allt trygghetskäns-
lan kring hela processen och att alltid ha någon att luta sig tillbaka mot. Att alltid 
ha någon som kan hjälpa en bära hela tyngden och ta några kilo.

Jag fick jättemycket hjälp med hur jag skulle formulera mig på möten och att 
komma fram till vad jag vill säga. Det är en stor trygghet att ha någon som kämpar 
med en.

Jag tycker att det är viktigt att varje barn, om de vill, får ett barnombud för i vissa 
fall så lyssnar inte vuxna på en när man behöver deras hjälp och är nonchalanta av 
sig. När de inte lyssnar så känner man som barn att ingen tar en på ett seriöst sätt 
och det påverkar en psykiskt att man inte blir lyssnad på och känner att man kan kla-
ra det på egen hand även fast det är jättesvårt. Jag tycker det ska bli en rättighet för 
varje barn att få ha med sig en vuxen som kan föra deras talan när de är med barnet 
på ett möte. För som jag skrev innan så lyssnar inte många vuxna på vad ett barn har 
att säga utan kastar bort det och många vuxna tror att man hittar på allt. Det borde 
alltid vara med en vuxen på möten som kan hjälpa barnet att föra talan om hjälp, 
handleda de kring vad de är som påverkar de både psykiskt och fysiskt och stötta de 
när vuxna inte lyssnar och kan hjälpa de. 

Artikel 19.2 Stöd från Socialtjänst 42



Artikel 2 Diskriminering

»Vad stoppar er  
från att göra skillnad?«

Det kanske ser bra ut på utsidan  
men det betyder inte att  
det är bra på insidan.



En ungdoms erfarenheter  
av barnombud
När jag var liten hade jag ingen aning om vilka rättigheter jag hade som barn i och 
med att ingen hade sagt det till mig förrän jag fick hjälp av organisationen Maskros-
barn där jag fick hjälp av ett barnombud som talade om för mig vad jag hade rätt 
till. Tack vare barnombudet och andra på organisationen lärde jag mig om barn-
konventionen och om alla dess artiklar som gällde mina rättigheter. På så sätt kun-
de jag äntligen förstå när saker brast i kontakt med socialtjänsten och jag kunde då 
även ha ett barnombud som stod upp för mig och min rätt till ett bra bemötande. 

Exempelvis, när jag var 12 och hade möte på socialtjänsten hade jag ingen aning 
om att jag hade rätt till att få prata ensam med min socialsekreterare. Om jag hade 
vetat det hade jag i större utsträckning vågat berätta om hur jag hade det hemma, 
men det vågade jag inte på grund av att mina föräldrar satt i samma rum när jag 
fick frågan om jag trivdes hemma.  
Istället satt jag knäpptyst. I just den stunden hade det varit livsviktigt för mig med  
ett barnombud vid min sida. 

Det är otroligt viktigt att alla barn har rätt till ett barnombud i all typ av kontakt 
med socialtjänsten. Alla barn är individer och vuxenvärlden måste bemöta varje 
barn på det sättet som passar bäst för just den individen. Alla har olika lätt för att 
prata och våga komma till tals och ett barnombud som kan följa med på möten och 
dylikt kan i de fallen vara avgörande. 

Det ska inte spela någon roll vad barnet har för bakgrund, diagnos, riskfaktorer, 
konsekvenser av sin utsatthet - alla barn måste ha rätt till att få likvärdigt stöd i 
sin kontakt med socialtjänsten och ett barnombud är expert på att bemöta varje 
enskilt barn på bästa möjliga sätt samt skapa en så rättvis kontakt som möjligt med 
socialtjänsten. 
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Artikel 2 Diskriminering

»Socialtjänsten är med  
och formar oss till starka individer  
men med bristande stöd  
är det svårt att orientera sig i samhället«



Kontakt med  
socialtjänst och BUP
Det behövs fler fortutbildningar, att man fortsätter utbilda sig  
under hela sin karriär. Uppdatering, ex när ny lagstiftning kommer. 

De skulle behöva kvällar där de träffar andra läkare, psykologer  
för att utbyta erfarenhet. 

Vi behöver få fler alternativ kring vad vi ska göra. Just nu har vi alldeles för lite  
sortiment att välja bland. Ska man flytta iväg vill man ju i alla fall få reda på  
att det passar en, att det är skräddarsytt. 

Om de är sanna mot sig själva så vet de nog många gånger att det här kommer  
inte passa honom men…det är billigast. 

Inte bara prata om hur ska vi lösa problemet utan mer vad kan du behöva.  
Man kan inte alltid bara lösa problemet, det är svårt i många situationer.

Att de säger, det här kan vi hjälpa till med och det här.

Jag har varit med om en bra socialsekreterare, hon kunde faktiskt se mig som att 
jag var äldre att jag började bli vuxen, hon såg att jag hade den kompetensen och 
därför behandlade hon mig så men hon tog också mitt parti. Hon fokuserade mer 
på mig än mina vuxna, mina föräldrar, på rätt sätt. Det var inte så att hon enbart 
lyssnade på mig och inte på de andra men hon tog mitt parti när mina föräldrar 
vägrade att lyssna som man ska göra. Och såna socialsekreterare och socialtjänster 
behövs det mycket fler av. 

De skyddar varandra! (socialsekreterare)

Sluta sparka socialsekreterare som bryr sig!
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• De lyssnar inte,  
vet vad jag själv mår bästa av!

• Tar inte hänsyn till hela familjen
• Ej effektivt, lång väntar, flera månaders 

handläggningstid, inget stöd under tiden
• Lång väntetid + om handläggaren är sjuk  

= vänta ännu längre. Tider skjuts upp,  
svårt att få kontakt

• Soc kan avboka tid 24 innan mötet  
men det kan inte vi, får betala

• Måste ”förtjäna” hjälp,  
mår inte ”tillräckligt” dåligt

• Tar inte på allvar, ser den akuta situationen
• Ej tillräckligt bra kompetens
• Väldigt fyrkantiga, önskar att de kunde 

gå utanför boxen. Måste få hjälp av ”rätt” 
myndighet, kastas runt.

• Få mer information, direkt till mig  
– förklara mer!

• Lång tid att få en ny kontakt/handläggare
• Fråga ”Hur känner du?”
• Önskar att de hade mer nytänk och  

kreativitet plus fick fler utbildningar/kurser

• Fortsatta utbildningar för  
de professionella, ofta

• Utbyta erfarenheter med  
andra professionella

• Mer befogenheter som organisation,  
fler olika typer av stöd

• Mer skräddarsydda lösningar
• Lyssna mer på oss barn,  

vi vet vad vi behöver!
• Fråga vad vi behöver, ge förslag  

på lösningar/stöd
• Fråga barn mer/först istället för  

enbart föräldrarna
• Prata med barnet – ska väga tyngre  

än vuxnas åsikter
• Försök att se helheten, var flexibla
• Kortare handläggningstid,  

mer resurser och personal
• Välja mer och gladare samtalsverktyg
• Se oss som kompetenta  

och ta vårt parti när det krävs
• Få info om framtiden  

– förutsägbarhet, när/var/hur?
• Ta inte bort det som skrivs om barn  

efter 5 år, är en viktig pusselbit  
för att förstå sin historia

• Se att vi förstår mer än vad ni tror

Utmaningar Lösningar
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Artikel 20
Placerade barn

48



Artikel 2 Diskriminering

»De lämnar 
oss i luften« 



Artikel 20 Placerade barn

Placerade barns rättigheter  
– fokus familj- och jourhem

• Kvantitet över kvalitet, gör inte ordentliga 
kontroller (socialtjänsten)

• Förväntar sig ett ”oförstört” barn
• Pengar som drivkraft,  

får ett rum men inte omsorg
• Synen på att barn ska vara ”normala”,  

brist på hänsyn för egna konsekvenser
• Inte alltid funktionella familjer
• Dålig hantering av ekonomin
• Olika behandling av biologiska  

och placerade barn
• Tillitsproblematik
• Hot om våld
• Avtrubbat och känslokallt
• Saknar erfarenhet och utbildning
• Hot om att bli utsparkad
• Dålig koll/kunskap om diagnoser
• Psykisk misshandel
• Soc lyssnar inte, försvårar tilliten

• Visa att du bryr dig, ”Jag hör dig”
• Bättre betalt
• Ska vara svårare att bli socionom  

(kopplat till familjehems sek)
• Lyssna på barnen
• Ge stöd och utbildning  

till familjehem plus soc
• Kunskapshöja kring rättigheter  

för placerade barn
• Utvärdera praktiska delar men också 

bemötandet
• Bättre kommunikation med soc
• Viktigt att jourhem där man trivs kan över

gå till att bli familjehem
• Kunna köra till aktiviteter
• Ta barn mer seriöst
• Ungdomsanpassat fika vid möten  

med soc, göra det välkomnande
• Det behövs mer reklam för familjehem!
• Soc behöver synas mer, inte bara tar barn 

utan en myndighet som hjälper
• Barn får recensera familjehem, ärligt
• Familjer ska kunna klara av barn  

med diagnoser och konsekvenser
• Förnya lämplighetstest

Utmaningar Lösningar
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Artikel 20 Placerade barn

My superhero would be someone who could  
feel from far away if I ever felt sad or needed  
someone to talk with and came over in a few  
minutes to help me. 
Someone who would understand how I felt and listen to me and wouldn’t  
see it how they wanted it to be me. They wouldn’t change my story, or lie to me. 

They would tell me the truth when I asked for it but still know when it was 
best for me to wait until I was older. It would be someone who never would have 
changed the truth for their own earnings. 

It would also be someone who could find the good and right family for me, and 
a family who were going to respekt me for whoever I was or was going to be. To 
find a family who would help me become me and not someone who they want 
me to be. My superhero would find a family who would treat me like their own 
kid. Someone who actually would care. 

My superhero would tell me if and when I made a mistake and would help me 
fix it by giving me tips and examples of how to treat others well and with respect. 
But not fix it for me, they would instead give me a chance to fix it myself and wait 
until I actually needed help or asked for help. 

They would give me tips on how to get better grades and help me study when 
I needed the help and actually give me a chance to learn myself. They would help 
me find the right job for me. A job that I would enjoy but still an important job 
that would help others.

They would help me sleep at night and not think about the things that make 
me feel sad about myself or something I have done. My superhero would help me 
find a routine that would fit me like an everyday routine. It would be someone 
who would give me motivation to do things I’m never motivated to do. 
They would also help me control my anger, help me not lose my temper 
over small or even unnecessary things. 

That’s my superhero.
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Artikel 20 Placerade barn

»Jag blev trakasserad, nedtryckt och 
jag blev ifrågasatt om min sexuella lägg-
ning. Jag hade en kille då och jag visste 
vem jag var. Jag tycker det är jobbigt 
att SOC verkar inte ta barn på allvar, 
det gör de inte med mig, de har aldrig 
tagit mig på allvar. När jag säger att 
jag måste bort och inte mår bra säger 
familjehemspappan att ingen kommer 
vilja ha mig och att jag kommer hamna 
på inlåst sis avdelning. När jag frågade 
min handledare om det stämde så var 
det inte så«.

»Många familjer vet inte om att 
barnkonventionen är lag. Och det 
är så fel. Jag har hamnat i en situa-
tion där jag var tvungen att plocka 
fram barnkonventionen och säga 
till dem vad JAG har rätt till. Men 
svaret jag fick var att det var fake 
och inte på riktigt.” 

»Jag blev också nedtryckt av famil-
jehemmet. Både Familjehemmet och 
socialtjänsten var homofobiska mot 
mig och det tycker jag inte är okej. Om 
de ska vara familjehem eller jobba på 
socialen så ska de kunna hantera olika 
sexualiteter och inte ignorera det. Jag sa 
till de att jag kan inte bo hos en familj 
som inte respekterar vem jag är och inte 
lyssnar på mig. Sen flyttade jag till en ny 
familj, de frågade om jag var säker på 
om jag gillade tjejer, om jag kanske inte 
gillade killar. Varken soc eller familje-
hem verkar lära sig att respektera det. 
De kanske säger att de gör det men 
egentligen så respekterar de inte det.«

»Familjehem/SOC går inte en 
tillräckligt lång utbildning när de 
inte ens vet hur man lyssnar, det är 
slarvigt, de kan inte sköta sitt jobb. 
Min socialsekreterare har ställt in 
möten typ sju gånger på grund av 
att hennes son är sjuk men hennes 
man är ju hemma, så kan de inte 
planera för det?« 

»Ett familjehem jag bodde hos 
hade inte någon aning om vad 
barnkonventionen var. De ska ald-
rig kunna säga “jaha det här visste 
inte jag inte om« 

»Jag hade inte ätit på 4 dagar och 
bad om macka 4 på natten och fick 
inte, det var det värsta att göra mot 
en person med ätstörning«

Hör min röst! 04

Hör min röst! 03

Hör min röst! 02
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Artikel 20 Placerade barn

»Jag rymde hemifrån för att  
familjehemmet drack. De ringde mig 
10 på natten för att jag var sen och jag 
berättade att jag inte ville hem eftersom 
att de var fulla. De hotar med att de ska 
ringa till polisen om jag inte kommer 
hem om 5 minuter och jag var 40 minu-
ter bort där jag brukar vara. De säger att 
de kontaktar sos och att jag inte kom-
mer att få bo kvar där för att jag inte 
kommer hem.«

»Jag tycker att majoriteten  
av alla vuxna inte tar mobbning på 
allvar. Lärarna ringar bara föräld-
rarna och säger till men det är ju 
inte som att föräldrarna gör något 
oftast och även om de gör det så är 
det inte som att barnen lyssnar.«

»Biologiska barnen går på träning 
men jag får inte, jag vill också. Jag 
känner att familjehemmet inte vill 
ha barn men varför tar de emot mig 
då? Biologiska barnen får kramar 
och kärlek, jag vill också ha det.  
Jag saknar min mamma.«

Vad jag behövde
 
Jag skulle ha behövt någon som tog min situation på allvar.  
Inte bara skickat tillbaka mig till det som skadade mig mentalt och 
fysiskt.

Någon som tog sin tid för att se till att jag får den barndom jag  
förtjänade precis som alla andra barn i världen. Jag hatar när vuxna 
säger ”det du gick igenom gjorde dig stark, det gjorde dig klok” 

Nej jag vill inte vara stark, klok eller street smart. Jag vill vara ett barn som inte  
behöver tänka över allt jag gör. Se på världen som om det vore en lek inte behöva 
oroa mig om vilken person ska lämna mig. Inte behöva oroa mig om vad ska hända.

Någon som försöker förstå varför jag gör som jag gör inte bara skäller ut mig,  
låter mig förklara, har tålamod. 

Hör min röst! 07

Hör min röst! 05

Hör min röst! 06
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Artikel 20 Placerade barn

Att vårdnadshaven har kvar vårdnaden  
fast barnet är placerat leder till många dåliga  
konsekvenser för barnet.
Till exempel:

 »Även när man har kommit ut fysiskt  
är man fast psykiskt när de har kontroll över allt.  
Det är som ett fängelse, du blir inte fri fast du inte är kvar där.  
Alla dina beslut tas av vårdnadshavaren« 

 »Din kropp är fri fast din själ  
är fortfarande låst där«

 »Varför har vårdnadshavare rätt till att besluta över ditt boende?  
Så fort jag har flyttat från dig borde du inte ha med det att göra.  
Om du bara gjorde det rätta från början skulle det ju aldrig ha hänt.  
Vissa föräldrar kan säga nej bara för att jävlas med barnet.«

 »Under jourplacering får min mamma barnbidraget  
och underhållsstödet. Varför ska det gå till hennes mage  
när det kan gå till mitt körkort, eller spara till min framtida lägenhet  
eller andra saker i min framtid. Det borde ändras«.

»Går inte att boka tider hos BUP utan tillåtelse,  
min mamma accepterade inte det, det behövde gå så långt  
att jag kom till bup-akuten innan jag fick hjälp«
 

Vårdnad

Hör min röst! 08

Hör min röst! 09

Hör min röst! 10

Hör min röst! 11

Hör min röst! 12
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Artikel 20 Placerade barn

• Jag tycker att alla vuxna borde se på  
mobbning mer och faktiskt göra något åt det. 
Mobbning kan leda till grova psykiska  
problem och det får barn och ungdomar  
att må jättedåligt under långa tider, och kan
ske till och med resten av livet.

• Alla blivande familjehem ska kunna  
ta emot alla barn oavsett sexuell läggning  
eller könsidentitet. 

• Alla blivande familjehem ska gå en mycket 
längre utbildning än det som finns idag.  
Förslag genomgående 3 års utbildning. 
En ungdom resonerade med att tiden kan 
minskas på utbildningen eftersom färre kan 
möjligtvist vilja bli familjehem eller jourhem 
om det är svårt att bli det.  

• Alla blivande familjehem ska veta vad  
barnkonventionen är, vad den innehåller  
och att den blivit svensk lag.

• Inte slussa barnet fram och tillbaka mellan 
biologiska föräldrarna och familjehem/ 
jourhem. Utan att undersöka och se till att  
de har koll på familjens psykiska hälsa och 
om de har svåra sjukdomar. 

• Grundläggande förståelse för ätstörning  
och andra svårigheter som samhällsplacerade 
barn och unga har. 

• Att bli bättre på att se vilka personer som 
egentligen inte vill eller kan ge placerade barn 
lika mycket kärlek och omtanke som de ger 
till sina biologiska.  

Förslag till Regeringen

• Fråga: Hur gör ni för att systemet ska fungera?
• Fråga: Det har varit oacceptabelt länge – var

för är det ingen som agerar?
• Fråga: Hur ska ni göra för att socialtjänst och 

polis ska samarbeta bättre? Till exempel dela 
alla bevis. Vi vill inte sitta och berätta samma 
sak många gånger.

Frågor till Regeringen
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Artikel 22
Barn på flykt

Barn som inte  
hör hemma  
någonstans
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14a, 14b Stärka barns rätt till delaktighet och 
att få säga sin mening och bli respekterad och 
tagen på allvar.
Exempel: Mina föräldrar ska till domstolen för 
att säga varför dem ska få skydd i Sverige och 
stanna kvar i Sverige. Och domstolen tar ett be
slut som vi får stanna eller inte. Domstolen har 
bestämt att barnen får inte delta under denna 
tiden vilket innebär att barnens röst inte hörs. 
Det är viktigt att barnens röst ska höras. Barnen 
har rätt till att delta under denna mötet för det 
handlar om barnens liv också!

11b Att stoppa all diskriminering mot barn
Det ska inte finnas något skillnad mellan asyl
sökande barn och de svenska barnen. Tex när 
man har match då kan man inte delta för att 
man inte har personnummer.
Det ska inte vara någon skillnad mellan invand
rare och svenska barn.
När vi invandrarbarn gör något dåligt så säger 
läraren till och vi får gå till rektor men om dom 
svenska barn gör något dåligt så gör läraren 
inget.

812d Utbilda barn om barnkonventionen
Vuxna som arbetar/möter barn  
kan barnens rättigheter
Vi som barn har fått informationen om barn 
rättigheter. Det är viktigt att alla ska veta om 
barnet då kan dem veta vad för rättigheter alla 
människor och veta vad är rätt och fel och  
nästan alla vuxen fattar vad är rätt och fel men 
inte alla. Till exempel när det händer nåt i 
skolan och du säger till en vuxen och han tror 
inte dig.

Artikel 22 Barn på flykt

Barn på Migrationsverkets boende för asylsökande har samlats  
och läst regeringens rapport till barnrättskommittén,  
och kommenterat på några punkter.
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Artikel 22 Barn på flykt

För att inte alla har uppehållstillstånd. Jag kan 
inte resa vart jag vill. Jag kan inte bo vart jag vill. 
För svenska barn har medborgarskap.

Det går inte å leva bra och lycklig när man inte 
har uppehållstillstånd. För var än man går är 
man stressad för man tänker om man får leva i 
Sverige och att man är stressad i skola.

Till exempel när vi har lov en vecka och vi vill 
åka till ett land och vill ha det roligt men vi kan 
inte åka till det land som vi vill för vi har inte 
uppehållstillstånd.

Kanske familjen har inte råd med pengar  
eftersom familjer har inte uppehållstillstånd  
och familjen får inte så mycket pengar av  
migrationsverket.

Vi har problem för vi har inte uppehållstillstånd
Vi kan inte åka utomlands. Vi kan inte köpa det vi 
vill för vi får inte tillräkligt pengar. Det är jättesvårt. 
Nej jag har inte fått information om mina rättighe
ter i Barnkonventionen. 
I skolan vuxna följer barns rättigheter men inte på 
Migrationsverket.

Migrationsverket lyssnar inte på oss.
Dom har gett oss rum och pengar men inte till
räckligt tex jag vill börja i fotbolls club eller gym 
men har inte råd med det.

Migrationsverket lyssnar inte på oss barn.  
Vi får mindre pengar. Om vi tex vill börja med en 
sport kostar det pengar och det har vi inte råd 
med. Vi får inte åka utomlands. Vi har inte  
uppehållstillstånd.
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Artikel 22 Barn på flykt

De lyssnar på våra tankar med de  kan inte alltid 
besluta det som vi tycker.

Respekt | Allvar
Till exempel när jag går i Migrationsverket, och 
dom lyssnar inte när man pratar eller dom tar 
dig inte på allvar och när vi säger att vi kan dö 
om vi går tillbaka till våra länder dom tar mig 
inte på allvar och dom tror du ljuger.
Det är allvar att bli respekterad och viktigt att ta 
varandra på allvar. Jag ska ring polisen och det 
är en skämt men polisen tar de på allvar och vill 
veta vad jag säger.
 
Respekt – ge respekt och få respekt tillbaka
Jag respekterar inte när nån annan pratar eller 
lysnar inte när nån anna pratar. Jag behöver 
hjälp. Fröken respekterar inte mig.

Förstå
När de skickar tillbaka barnfamiljer så borde 
de faktiskt tänka på att barnen är uppväxt mer 
i det landet (Sverige) än hemlandet (Afghanis
tan) Vilken innebär att barnen är mer vana i det 
kulturen! Och kan språket mer! Barnen kommer 
inte ihåg något från hemlandet (Afghanistan) 
Barnen är växt som en svensk! Kan läsa och 
skriva svenska språket mer än hemlandet (Dari).
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Artikel 2 Diskriminering

»Barnen kommer  
inte ihåg något från  

hemlandet (Afghanistan). 
Barnen har vuxit upp 
med svensk kultur« 

61



Konsekvenser när  
frågorna inte tas på allvar
• Att inte kunna göra vad man vill
• Att inte kunna resa runt
• Att inte ha ett val
• Lämna allt man byggt upp
• Stressande för barnen i skolan för man 

tänker på när kommer nästa brev och vad 
kommer det att handla om.

• Man känner sig rotlös
• Man kan inte vara lycklig eller glad

• Migrationsverket lyssnar inte på oss barn. 
• Vi får mindre pengar. Om vi till exempel vill 

börja med någon fritidsaktivitet så kostar det 
pengar och då har vi inte råd med det. 

• Hinder för en lycklig barndom.

Artikel 22 Barn på flykt

• Tänk på barnens framtid först  
innan ni tar ett beslut

• Respektera barnens och deras åsikter
• Tänk på att när de skickar tillbaka en familj 

måste de förstå att de inte har det bra där.
• Barnen behöver bli lyssnade på först innan 

ett beslut

• Hur tänker migrationsverket när de tar beslut  
om att familjen ska tillbaka till hemlandet?

• Tänker de på barnens bästa? 
• Tänker de på barnets framtid? 
• Tänker de på barnets skydd? 
• Tänker de på barnets hälsa? 
• Tänker de på barnens rättigheter? 
• Tänker de på barnets trygghet?

Rekommendationer till Regeringen

Frågor till Regeringen

Flyktingbarnens  
problem
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Känna till sina rättigheter  
så att man kan kräva dem
• Utbilda barn i barnkonventionen
• Skolan ska kunna ta upp det och prata om det
• Utbilda föräldrarna i barnens rättigheter så att de kan förklara för barnen vad de har 

rätt till. För vissa vuxna vet inte att det finns något som heter Barnkonventionen.
• Få viktig information på sitt egna språk
• Det kan vara så att barnen måste översätta viktig information till föräldrar  

och då kan det gå fel. För då måste barnen känna sig vuxen och känna  
kravet att inte göra fel. Men det är den vuxna som ska ta anvaret.

• Göra informationen lättförståligt. Bombarderas med svåra ord!

Respektera och ta  
barnen på allvar!



Hej Regeringen – Jag har läst er rapport till Barnrättskommittén

Hej regeringen!
Jag har läst er rapport till  
barnrättskommittén

Brev 1 | B13
Vi tycker att frågan är svår att egentligen göra 
något åt och alla förslag är jättebra fast man borde 
justera sekretesskiten som är lite dålig och den 
borde justeras för att få fler barn att öppna upp sig. 
Man borde fokusera lite mer på killars mående  
då de har svårare att öppna upp sig.

Brev 2 | B13 
Vi tycker att Sverige måste  
förbättra allt med detta område.
BUP till exempel:
Vi tycker att om man går dit för att få hjälp så 
kanske istället för att få någon random läkare/
psykolog så kanske man kan få prata med någon 
som har lite samma erfarenhet eller kan relatera. 
Något bra (som vi inte vet om det finns) är typ 
grupper/samlingar där man kanske kan få prata 
och diskutera med folk runt sin egna ålder som 
går/har gått igenom liknande. 

Brev 3 | B13 
Vi tycker de ska göra det mer”ungdomtrevligt” 
så att man känner sig mer välkommen. 
Mindre sjukhuskänsla och mer ungdomtrevligt 
helst i väntrummen där man kanske är som mest 
stressad och orolig. 
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Hej Regeringen – Jag har läst er rapport till Barnrättskommittén

Brev 4 | B13
Det borde inte finnas en gräns till vilka som ska få 
hjälp med sin psykisk hälsa. Att fråga vad man gjort 
under lovet när man kommer tillbaka till skolan är 
fel då inte alla har samma bakgrund och det finns 
barn som kanske inte gjorde något och känner sig 
avundsjuka när de får höra vad andra gjort. Lära 
ut i skolan vilka olika ställen barn kan vända sig till 
i skolan. De flesta kuratorer verkar vara svåra att få 
kontakt med. Det finns självklart bra och snälla kura
torer men tyvärr inte tillräckligt många pålitliga.  
De glömde säga något om funktionsnedsatta barn. 
Barn som söker asyl i Sverige borde istället för att bli 
satta i en klass tillsammans själva, istället borde man 
sprida ut de i olika klasser (högst i en klass där minst 
1 annan person pratar samma språk) för att de ska 
lära sig språket snabbare och ha en möjlighet att bli 
vän med människor med bättre svenska än de själva. 

Brev 5 | 11B
Familjer som inte är i behov av socialtjänsten får 
stå ut med den medan barn som verkligen be
höver hjälp inte får den hjälpen som behövs. Det 
finns tydliga exempel på familjer som fått stå ut 
med socialtjänsten för små anledningar som inte 
väger mycket. 

Brev 6 | 11b
De borde ta lagen seriösare. Hur ska vi få folk att 
följa lagen? För lite jobb för att förhindra lagarna 
att bli brytna. De behöver inte skryta om hur de 
ger folk sjukvård och sådana necessities.  
Strategin för romsk inkludering låter ologisk.
Varför har de mål för bara de som fyller 20 år 
2032. Varför inte alla och varför inte redan nu. 
Rasism förekommer för ofta och när man pekar 
ut det så får man oftatst svaret “det är inte riktigt 
olagligt”. De borde sätta fler lagar om kränkande 
och rasistiska ord. 

Brev 7 | 11B
Ni nämnde inte något om barn med afrikansk 
ursprung. Jag anser att resten verkade bra.

Hör min röst! 13
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Artikel 2 DiskrimineringHej Regeringen – Jag har läst er rapport till Barnrättskommittén

Brev 8 | 11B
Jag tycker att dom kan prata om barn med 
afrikanskt ursprung, dom nämnde inget om de i 
texten. De kan ni göra bättre (11b). 
Kan man inte lägga till andra religioner i skolan. 
Man borde lära ut mer om rasism, Hbtqi+  
och om saker som inte passar in i normen. 
Alla kommuner borde öppna clubbar för  
Hbtqimänniskor. 

Brev 9 | Fråga 11B
Här har ni inte nämnt något om barn med  
afrikansk ursprung men ändå har ni tagit om 
röster i frågan. 

Hör min röst! 14

Brev 10 | 11B
Först Sveriges vakter springer efter invandrare som 
inte gjort någonting, de letar inte efter sanningen 
som ligger bakom. Invandrare får inte chansen att 
säga ifrån. 

Hör min röst! 15
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Hej Regeringen – Jag har läst er rapport till Barnrättskommittén

Brev 12 | 11B 
Jag tror dom gör mycket men inte tillräckligt så 
att det syns och märks. Diskriminering tas inte på 
allvar och då använder sig folk mer utav det utan 
att “lära sig utav sina misstag” och vet att de kan 
diskriminera utan konsekvenser. Det är väldigt 
mycket diskriminering i skolor där det är  
meningen att man ska känna sig trygg och bli 
utbildad. Hur ska en lärare som inte själv är väl 
utbildad utbilda andra. Det kommer bara “föras” 
vidare till nästa generationer och inte förbättras. 

Brev 13 | 11B 
Vi tycker inte folk som diskriminerar får tillräckligt 
med konsekvenser. Diskrimineringen kan bero på 
brist av utbildning. 

Hör min röst! 17

Brev 11 | 11B 
Vi tycker att det är alltid barn med utländsk 
bakgrund som får ta konsekvenserna även om 
de inte gjort fel. Vuxna lyssnar inte på båda sidor. 
De lyssnar bara på svenskar. Vi tycker inte att 
socialtjänsten bryr sig mycket. Sverige har inte 
gjort tillräckligt. 

Hör min röst! 16
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Hej Regeringen – Jag har läst er rapport till Barnrättskommittén

Brev 15 | 11 A
Det är delvist bra för genom yttrandefrihetsregeln 
gör att de fortfarande yttrar sig så som de gör och 
tydligt visar att de inte gillar vissa slags personer 
genom att sätta vissa lagor som är rasistiska eller 
kränkande på sina ägodelar.
H28 A
De borde vara tydligare med vad de gör för 
barnen. Vissa barn vet inte om att de finns och 
barnen med t.ex finns de inte tillräckligt med 
fridtisaktiviterer för funktionnedsättna personer 
och för asylpersoner kanske inte kan så mycket 
svenska så då kan inte utrycka vad tycker och 
tänker då kan de finnas någon som hjälper dem. 
Lägga annonser om organisationer på olika språk 
så de når andra. 

Brev 16 | 11 A
11A jag tycker att lagarna ska vara hårdare för att 
diskrimenera mot etnicitet. Det ska vara tydligt 
vad som räknas som diskriminering så de lär sig 
att det är fel. 
28 A Jag tycker att de kan göra fritid och sport 
för alla. Jag tycker att MUCF gör för lite sport, för 
alla som vill får inte. För de vill och spela vår sport 
frågar vill får man – men de kan inte.
24 A De vet inte var att de har vård. Sverige borde 
göra lite bättre till barnen behöver lite hjälp.

Brev 14 | 11 A 
Jag tycker att det borde ha tydliga lagar om vad 
som räknas som kränkning mot etnicitet och dis
kriminering. Det borde vara hårdare regler mot de 
som diskriminerar och bryter mot den lagen. Jag 
tycker att de nya lagförslaget är bra men som sagt 
de borde vara tydligare vad som räknas som en 
rasistisk organisation och hårda straff mot det. 
28 A Jag har aldrig hört om MUCF och inget barn 
vet om det och barn och ungdomar vet inte vad 
dom ska göra och har kanske inte ens råd för att 
gå på sporten och dom kanske inte är något dom 
kan göra eller så måste dom betala för att gå på 
den sporten. Jag tycker man borde lära sig om 
MUCF i skolan och veta att vi kan få sport utan att 
betala för den.

Hör min röst! 18
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Brev 18 | 24 A 
Jag tycker dom både ha det tydligare att barn 
som är asylsökande kan får information på sitt 
språk och de borde veta i början när dom har 
kommit till Sverige. Jag tycker att de ska få 
hjälpen direkt när man kommer till Sverige och få 
den hjälpen när det inte är så allvarligt och man 
ha hjälpen i tid. 

Brev 19 | 11 A 
De borde bli olagligt att rösta på SD. De borde lära 
barnen att inte vara rasister medans de är unga.

28 A
De svara ej på frågan. Vi visste inte att Mucf fanns. 
Nej de finns inte tillräcklig sport och fritids aktivite
ter de borde finnas mer basketlag. De borde finnas 
mer tränare så att det finns med aktiviteter att 
göra. Staten ska ge mer pengar så att det finns 
mer tränare.

24 A
Tycker att sjukvården är bra som den är inte 
tillräckligt med akutmottagningen. Det tar lång tid 
att få hjäp. De som är bra med sjukvården är att 
den är gratis.

Hör min röst! 19

Brev 17 | 24 A
Jag tycker de har svarat på den bra. Jag tycker 
också att de informerat väldigt bra för mig och 
andra jag känner har alla blivit informerade bra. 
Majoriteten vet nu känns det som. Sjukvården 
däremot är inte så bra med att ge ut medicin 
och så du får inte den hjälp du behöver förrän du 
är döende. Ambulan tar lång tid att komme det 
känns att många människor tycker att de väntar 
och ser hur saker blir framöver men att de väntar 
lite för långt.
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Hör min röst! 20
Brev 20 | Hb
Många svenskar har fördomar mot invandrare och 
de med annan religion, de har ingen utbildning 
utan de har vara fördomar som de har hört av so
ciala medier vilket gör att det blir krock mellan de 
två. Det blir ett stort problem då det skapar bråk. 
Istället för att man lär sig. Ett exempel är när en 
muslim går förbi en svensk då de måste kommen
tera och säga Allahu akbar bara för att man tror 
att vi är terrorister och att vi kommer bomba de. 
Om de hade utbildning så skulle de fatta att alla 
muslimer är inte som de tror. 
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