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UNICEF Sverige

FNs mandat och uppdrag att följa upp och göra 
Barnkonventionen och Agenda 2030 till verklighet 
för alla barn 
–
Unik räckvidd och påverkanseffekt - närvarande i 
mer än 190 länder, akut och och långsiktigt
–
Partnerskap och samarbete - nyckeln för att lyckas 
med vårt uppdrag
–
Arbetar för och med barn och unga med ett fokus på 
ökat deltagande
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Agenda 2030 Mål 3
Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar

Agenda 2030 Mål 4
Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla

Hälsa och utbildning  - avgörande för att barns utveckling och 
livschanser och för en hållbar utveckling 

BK Artikel 24 
Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, 
tillgång till hälso- och sjukvård samt 
till rehabilitering. Traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns 
hälsa ska avskaffas.

BK Artikel 28
Barn har rätt till utbildning. 
Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla.



UNICEF Sweden

Pandemin - en global 
barnrättskris
–
92% av barnen har påverkats av skolor som stängs.
–
Idag är minst 45 miljoner barn fortfarande inte tillbaka i 
skolan
–
Två av tre barn saknar tillgång till internet.
–
För första gången på 20 år ökar barnarbetet. och 
barnäktenskap
––
Ytterligare 142 miljoner barn beräknas ha hamnat i 
fattigdom bara under 2020.
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Psykisk ohälsa 

Fokus för UNICEFs senaste rapport : The state of the 
world's children (2021)
–
Ett av sju barn lider av psykisk ohälsa globalt. 
–
Andelen barn i Sverige med psykosomatiska problem har 
fördubblats sedan 1980-talet och drabbar nu nästan 
hälften av 15-åringarna 
–
Självmord är den 4:e vanligaste dödsorsaken bland unga 
15-19 globalt och inom EU den 2:a vanligaste orsaken. 
–
Avgörande  - att stärka de positiva hälsofrämjande 
faktorerna och minska de negativa 
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Jämlikheten i den 
svenska skolan
Alla barn har rätt till en utbildning - att utvecklas och nå sin 
fulla potential i enlighet med barnkonventionen som är 
svensk lag sedan 1 januari 2020.
–
Ojämlikheten bland barn Sverige ökar inkl i skolan 
Skolsegregationen är större i Sverige än i andra länder
–
Sverige har de ekonomiska förutsättningarna för en bättre 
likvärdighet men brister ändå i sitt kompensatoriska 
uppdrag.
–
Rättighetsbaserad skola - en arbetsmodell som utgår från 
i barnkonventionen 
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Våra viktigaste förslag 
för en jämlik skola
–
Tillgång till lik värdig utbild ning ska gälla för alla barn med 
tidiga och riktade stöd insatser till de barn som är mest 
utsatta.
–
Ökat statligt ansvar för en mer likvärdig skola.
–
Lagstiftningen som reglerar regelverken för kommunala 
och fristående skolor måste innehålla samma krav på 
insyn, kvalitet och uppföljning.
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Vägen framåt

➢ Involvera

➢ Integrera

➢ Investera 
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Tillsammans kan vi 
förändra världen! 


