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Barns rätt till familj
Rafikitidningen kan du beställa om du saknar den. Du kan också använda PDF som finns under fliken
”tidning” på rafiki.se. Alla artiklar ligger också separata inlägg på webben. Sök med rubriknamnet!

Temat är Barnkonventionen om barns rätt till familj. I konventionstexten
handlar det om att barn har rätt till att vara med sina föräldrar. Staterna ska
respektera att föräldrarna har ansvar för sina barn. Föräldrarna ska ge sina barn
råd. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för sina barn.
Möt Grace. En tjej från Zimbabwe som fick en ny familj. Kan man ersätta en
familj med en annan?
Rafiki har intervjuat flera barn om hur deras familj ser ut och valt några som inte är lika. För det är
lite av poängen. En familj kan se ut på så många sätt.
Vi har tittat på hur det ser ut i Sverige. Diagrammet nedan är från scb.se Det som inte syns i
statistiken är att de 20% av barnen som bor med en förälder är missvisande. Om denna
ensamstående förälder har flyttat ihop med en ny partner registreras inte detta förrän de har ett
gemensamt barn. Dessutom bor de allra flesta (70%) barn med separerade föräldrar inom fem mil
från den förälder de inte bor med. Detta enligt SCB.
Rafiki tycker att det verkar som om de allra flesta barn har tillgång till båda sina föräldrar.

Andel hemmaboende barn 0-17 år efter familjetyp 2011
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Lektionsidé:
1) Läs tillsammans om Grace. Hon gillar sin familj och har åsikter om varför man ska ha en
familj. Håller ni med Grace? Har klassen andra argument varför det är viktigt med familj?
2) Vad säger barnkonventionen? Läs på sidan tre. De olika bollarna är några av artiklarna som
berör ämnet. Det finns fler.
Art 5. Staten ska inte ta över föräldrarnas roll. Föräldrarna ska hjälpa och råda sina barn.
Art 9 När är det skadligt att vara med sina föräldrar?
Art 18 Gemensamt ansvar för barnen. Och när föräldrar tar beslut som rör barnen ska
barnens bästa komma först. Kan vara bra att veta för barn!
Här finns en grön ruta om barn på barnhem. Om man är fattig – gäller barnkonventionen om
att barn har rätt till en familj eller gäller det bara rika barn?
3) Läs om olika familjer på sidan 4-5. Hjälp eleverna att se att familjer är olika och att det är OK!
4) Fortsätt med tanken att familjer är olika och gör uppgifterna på sidan 6. Kanske en vägg med
teckningar i klassrummet: ”Min familj när jag är 40 år”!
5) Avsluta med en lek som alla kan: Fruktsallad. Fast era familjer kanske heter något annat.

Här kommer konventionstexten:
Obs: Ur nedanstående artiklar som gäller barns rätt till familj har vi valt artikel nr 5, 9 och 18
Familj
5. Dina föräldrar har ansvar för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som
barnkonventionen ger dig rätt till.
9. Ingen får skilja dig från dina föräldrar, utom när det är nödvändigt för ditt eget bästa. Det kan till
exempel vara nödvändigt om dina föräldrar inte tar hand om dig på ett bra sätt. Du har rätt att få
träffa båda dina föräldrar, om det inte är dåligt för dig.
10. Om du och dina föräldrar vill återförenas, efter att ha varit skilda åt, ska ni kunna söka hjälp och
så långt det är möjligt få hjälp i landet där du bor. Om dina föräldrar bor i olika länder och ni vill
träffas ska ni få hjälp med det av landet där du bor.
18. Dina föräldrar har gemensamt ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska tänka på vad som
är bäst för dig. Om dina föräldrar behöver stöd ska samhället se till att det finns stöd att få, till
exempel vård och dagis.
20. Om du inte kan vara kvar i din familj har du rätt att få särskild vård och hjälp. Du har rätt att tas
om hand på ett sätt som är bra för dig.
21. De länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att du som adopteras får
det bra. Länderna ska alltid utgå från vad som är bäst för dig.
Från bo.se Här har vi tagit den lätta texten.
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