h u r m år sverig es barn?
M

ycket är bra för barn i Sverige
jämfört med andra länder. Sverige
har skrivit under FN:s barnkonvention och
lovat att alla beslut ska utgå från barnets
bästa, och att barns röster ska höras. Men
så är det inte alltid. Barnets rättigheter
kränks även i Sverige.

Mer än 1,9 miljoner barn
I Sverige utgör barnen 20 procent av befolkningen. Det är en ganska låg siffra. I en
del länder i Asien är omkring 40 procent
av befolkningen barn och i södra Afrika är
över hälften av befolkningen barn.

Barn som pl aceras
i andra hem

hemlöshet
Under 2015 blev 472 barn hemlösa när
deras familjer vräktes från bostaden. Om
barnets föräldrar inte bor tillsammans,
och det är till exempel mamman som
vräks, flyttas barnet ibland till pappan om
han har bostad (eller tvärtom). Det händer
ibland utan att man undersöker om det är
det bästa för barnet. Enligt Barnkonventionen ska den prövningen alltid göras.

År 2014 var 28 700 barn någon gång
placerade för vård utanför sitt hem. De
skildes från sina föräldrar och placerades
i familjehem, på en institution eller blev
omhändertagna på något annat sätt på
grund av exempelvis misshandel eller
annan vanvård i hemmet. En fjärdedel
av barnen placerades med tvång - vilket
betyder mot föräldrarnas vilja, och ibland
även barnens egen vilja - för barnets bästa.

Fu nk tionsvariationer
Infly tande
Drygt hälften av eleverna på skolor i
Sverige tycker att de får vara med och
bestämma och har inflytande i skolan.
Det är vanligare att de äldre barnen i
årskurs 7-9 och gymnasiet känner att
de har inflytande, jämfört med barnen i
årskurs 4-6. I hemmet tycker 89 procent
av barnen att de får vara med och
bestämma.

Mobbning & kränkande
behandling
96 procent av barnen i Sverige säger att de
känner sig trygga i skolan. Men omkring
60 000 barn, i snitt 1–2 barn i varje klass,
utsätts för mobbning och/eller kränkande
behandling. Mobbning på Internet blir
allt vanligare och många barn utsätts
för kränkningar, falska rykten och hot
på sociala medier. Det verkar lättare att
mobba och kränka någon på nätet eller
genom sms. Man är anonym och behöver
inte se honom eller henne i ögonen. En del
barn utsätts också för övergrepp av vuxna
på Internet.

Fat tig dom
Lek, ku ltu r och idrot t
Barn har rätt att leka, uppleva kultur och
utöva idrott. Nästan alla barn (96 procent)
säger att de besökt minst en kulturaktivitet
det senaste halvåret (till exempel bio,
museum, teater eller konsert). Det finns
inga större skillnader i ålder eller
familjestorlek. Skillnader finns däremot
för idrott och föreningsliv. Barn med
föräldrar som har högre utbildning
idrottar mer och är mer aktiva i
föreningsliv.
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Ungefär 234 000 barn lever i familjer
som har det svårt ekonomiskt. Familjer
med låga inkomster får bidrag för att till
exempel kunna betala hyra, köpa mat och
kläder. Det kallas försörjningsstöd. Ungefär 140 000 barn lever årligen i familjer
som någon gång får försörjningsstöd. Men
försörjningsstödet är lågt och det drabbar
barnen. Ofta räcker inte pengarna till
för att barnen ska kunna delta i samma
aktiviteter i skolan eller på fritiden som
sina kompisar. Det kan gälla till exempel
utflykter, skolresor och idrottsaktiviteter.
För många av dessa barn är skolmaten den
enda lagade maten de får på hela dagen.

Barn med funktionsvariationer
(funktionsnedsättning) har samma rätt
till en egen identitet, utveckling och skydd
som alla andra barn. I Sverige finns nästan
300 000 barn, 1 av 7 barn, som har en
funktionsvariation. I jämförelse med
andra barn skattar de sin hälsa som sämre
och är mer utsatta för mobbning. De trivs
sämre med livet och i skolan och deltar
mer sällan i fritidsaktiviteter.

Psykisk ohälsa och sju kdom
Mer än vart tionde barn mellan 10 och 18
år mår psykiskt dåligt. Där räknas de barn
in som i undersökningar har svarat ”för
det mesta” eller ”ganska ofta” på minst två
av följande frågor: ”Hur ofta känner du
dig ledsen eller nere?”, "Hur ofta känner
du dig spänd och nervös?” och ”Hur ofta
känner du dig sur och irriterad?”Fler
flickor än pojkar uppger att de mår dåligt.

En del barn i Sverige, uppskattningsvis 100 000, lever med en förälder som
är psykiskt sjuk. Samhället ska enligt lag
ge råd, information och stöd till barn
som har föräldrar med en allvarlig
psykisk sjukdom, eller missbruksproblem (se ovan). Tyvärr får alldeles för få
barn det stöd de behöver.

Människohandel
Det finns barn som förs hit av människohandlare som tvingar dem att tigga, arbeta
eller sälja sex. Ingen vet hur många barn
det rör sig om, då de göms undan och
utnyttjas i hemlighet. År 2015 polisanmäldes 11 fall av handel med barn för sexuella
ändamål.

fysiskt våld. Ändå får de drabbade barnen
sällan den hjälp de behöver.

Sexu ell a övergrepp
2015 polisanmäldes 8 408 sexuella
övergrepp mot barn. Av tio anmälningar
leder bara ett eller två till en rättegång.
Men de allra flesta övergreppen anmäls
aldrig. Vanligast är att övergreppen görs
i hemmet, och många av dem utförs av
jämnåriga. Sexuella övergrepp blir också
allt vanligare på Internet, liksom spridningen av barnpornografi.

Minoriteter
Sverige har fem nationella minoriteter,
grupper som har levt här under mycket
lång tid och har rätt till särskilt stöd för
att bevara sitt språk, sin kultur och sin
identitet. Förutom Sveriges urfolk,
samerna, gäller detta judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar. Många
barn som tillhör minoriteterna anger att
de diskrimineras och inte får det stöd de
har rätt till.

Våld mot barn
År 2015 anmäldes 20 665 fall av misshandel av barn. Men betydligt fler barn blir
slagna utan att någon får veta det. Barnen
blir oftast slagna i hemmet, när ingen
utomstående ser på. De yngsta barnen tros
vara mest utsatta och nu ökar anmälningarna av misshandel mot små barn. År
2015 anmäldes 4 036 fall av misshandel
mot barn 0-6 år.
När vuxna straffar barn genom att slå
dem kallas det aga. Sverige var första land
som totalförbjöd vuxna att slå barn år
1979. Trots det uppskattar Rädda Barnen
att vart sjunde barn i Sverige blivit slaget
av en vuxen. Bara 48 länder i världen har
totalt förbud mot aga i hemmet och skolan.

Våld i familjen
Rädda Barnen uppskattar att 200 000
barn (vart tionde barn) är med om att
deras mamma misshandlas. När mamman
misshandlas blir ofta även barnen slagna.
Men de far illa även om de inte utsätts för
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G öm da barn
I Sverige finns barn som inte har fått
tillstånd att vara här. Ingen vet hur många,
men det är tusentals barn. En del lever
gömda för att de inte fått uppehållstillstånd för att stanna i Sverige. För många
är det svårt att gå i skolan och till doktorn.
Svensk lag säger att alla barn – även de
som inte har uppehållstillstånd – har rätt
till skola och sjukvård. Men gömda barn
och deras föräldrar vågar sällan söka hjälp.
Det finns också barn som tvingas leva
gömda för att föräldern måste ha hemlig
adress, till exempel för att de, och ibland
barnen, har hotats av en före detta partner.

rymmer eller utnyttjas av vuxna. I januari
2016 var 365 av de ensamkommande
flyktingbarn som försvann 2015
fortfarande borta och ingen vet vad de
råkat ut för

Missbru k
Ungefär 400 000 barn i Sverige har en
förälder som missbrukar alkohol eller
narkotika. Barnen behöver stöd, men får
inte alltid den hjälp de har rätt till.
En del barn missbrukar själva alkohol
eller narkotika. I årskurs 7 säger 6 procent
av eleverna att de dricker alkohol varje
månad. I årskurs 9 är det fler; 16 procent
av eleverna, 5 procent av flickorna och 8
procent, av pojkarna har någon gång
använt narkotika.

Barn till fångar
Cirka 30 000 barn har en förälder som
sitter i fängelse eller tillhör frivården.
Frivård kan exempelvis vara att den
dömde får vistas ute i samhället men
övervakas med hjälp av fotboja. Ibland är
båda föräldrarna frihetsberövade. Det kan
vara svårt för barnen att få träffa fängslade föräldrar, till exempel om de sitter
i ett fängelse långt borta från barnens
hemort.

Barnens Hjälptelefon
Ensamma flyk tingbarn
Människor som flyr från krig eller för
att de förföljs i sitt hemland, kan söka
skydd (asyl) i ett annat land och få stanna
där. Många barn kommer ensamma som
flyktingar till Sverige. För några år sedan
kom ungefär 30 ensamma flyktingbarn
till Sverige varje månad. Under 2015
kom det i genomsnitt nästan 3 000 barn
i månaden, främst på grund av kriget i
Syrien. Totalt sökte 35 369 ensamma
barn skydd här 2015. Det behövs fler som
hjälper till att ta hand om barnen. En del

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) har en
Barnens Hjälptelefon dit du gratis kan
ringa och få stöd. Om du behöver någon
att prata med om dina problem, eller
behöver tips om var du kan få mer hjälp,
kan du ringa 116 111. Du behöver inte
berätta vad du heter eller var du bor. På
BRIS hemsida (www.bris.se) kan du
även mejla in dina frågor eller chatta. De
vanligaste samtalen gäller psykisk ohälsa,
vänner, kärlek och familjekonflikter.

Källor: Barnombudsmannen, BRIS, Brottsförebyggande rådet, Drugsmart, Ecpat, Friends, Global Initiative to End All Corporal
Punishment of Children, Kriminalvården, Kronofogden, Malmö Högskola/Hälsa och samhälle, Migrationsverket,
Rädda Barnen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut.

