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Barnkonventionen artikel 18: Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar

Fridas familj 
var familjehem 

När föräldrar 
jobbar utomlands

”Nu har jag 
  en familj!”

Luisa 10 år
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Vad är en familj?

Hej!
Vad är en bra familj och hur kan en familj se 
ut? Vad säger barnkonventionen om barns 
rätt till sin familj? I denna tidning träffar du 
Luisa i Mocambique som fått en ny familj. 

Frida berättar hur de öppnade upp sitt hem 
för andra barn. Vi tar reda på hur familjer 
ser ut runt om i världen och hur man löser 
barns rätt att ha kontakt med sina biologiska 
föräldrar om man inte bor med dem. Och hur 
ser man till barnets bästa när en familj inte 
fungerar? Häng med så ska vi se! 

En familj kan se ut på så många olika sätt och det finns inga rätt 
och fel. Det vi vet är att varje barn har eller har haft en biologisk 
mamma och pappa och kanske även biologiska syskon.

I Sverige och runt om i världen ser 
familjer olika ut. De kan bestå av 
syskon och deras biologiska föräldrar 
som bor tillsammans. De biologiska 
föräldrarna kan ha delat på sig och 
hittat en ny partner att leva med. Då 
blir familjen större. Ibland lever en för-
älder ensam med sitt barn och i vissa 
familjer bor även morfar eller farmor.

De flesta barn i världen bor med sina 
föräldrar. Några barn bor i ett familje-
hem eller en adoptivfamilj. Några har 
en kontaktfamilj som de bor hos vissa 
helger. Ibland kan nära vänner kännas 
som familj. Har du någon sådan vän?
 

Här är pappa Tibi med 
sin son Claudiu och 
dotter Tabita. I familjen 
bor också mamma
 och tre andra syskon. 
De bor i Rumänien.
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Barnkonventionen artikel 5: Föräldrarna har huvudansvaret
Barnkonventionen artikel 9: Barnets rätt till sin familj
Barnkonventionen artikel 18: Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar

Föräldrar har ansvar för sina barn. Båda 
två har ansvaret tillsammans och ska 
alltid tänka på barnets bästa. De ger 
barnet råd och hjälper det att ta del av allt 
barnkonventionen säger att barn har rätt till. 
Detta fungerar för de flesta barn. De har en 
familj runt sig och familjen ser till att barn 
har trygghet.

Kommunen ger stöd
Om föräldrarna inte räcker till så ska 
samhället hjälpa till. Samhället kan till 
exempel ge stöd till föräldrar 
som saknar pengar till mat 
och kläder. Eller som blir 
sjuka och inte kan ta hand 
om sitt barn på ett bra sätt. 
Med stöd kanske de kan ta 
väl hand om barnet. I Sverige 
är det kommunen som hjälper 
föräldrarna.

En annan familj
Kommunen hjälper också till om ett barn 
saknar föräldrar. Eller om föräldrarna 
verkligen inte kan ge barnet vad det behöver 
trots stöd. Då hjälper kommunen med 
en annan familj tills det blivit bra igen. 
Men barnet har ändå rätt att träffa sina 
biologiska föräldrar. 

Globala målen hjälper
Globala målen är också viktiga för barns rätt 
till en familj. Att ta bort fattigdom och öka 
människors hälsa gör att fler barn kan leva 
trygga i sin familj. Målen om att göra bättre 
regler för föräldrar som måste arbeta i ett 
annat land gör det lättare för barn att hålla 
kontakten med och få träffa sina föräldrar.

Barn har rätt till en familj
Barnkonventionen säger att varje barn har rätt till sina föräldrar och 
får bara skiljas från dem om det är nödvändigt för barnets bästa. 
Den säger också att barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. 
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Luisa  
Ålder: 10 år, klass 3.
Familj: Pappa Samuel, 
Mamma Maria, Xadreque 11 
år, Mateus 6 år, Orlanda 10 
månader.
Bor: I Moçambique
Språk: Lokalt språk  
chi-shona och portugisiska 
som man lär sig i skolan.
Vill bli: Lärare och  
familjehem. 
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Skönt att slippa 
bo på centret – nu 
har jag en familj!

Luisa: Jag undrar om 
någon i Sverige vill 
skriva brev till mig. 
Jag är duktig på  
portugisiska.

Mamma Maria: Hälsa till alla 
barn i Sverige att skolan är 
viktig! Får man en bra skola 
behöver man inte bli fattig. 
Då kan man få ett bra jobb.
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När Luisa var liten lämnade hennes farmor 
henne till centret. Hon bodde där i fyra år 
tillsammans med många andra barn. Ibland 
fanns det ingen vuxen att krama. Det tyckte 
Luisa var jobbigt. Men nu har hon en ny 
familj hos Maria och Samuel.

– Här får jag allt jag behöver. Vi delar lika 
på mat, filtar och saker. Vi hjälps åt med att 
hämta vatten och diska och vara med på 
odlingarna. Ingen behöver vara ensam. Alla 
får hjälpa till lika mycket. Förutom Orlanda 
som är för liten.

Xadreque och Luisa är nästan lika gamla. 
Han berättar att han blev väldigt glad när 
Luisa skulle flytta hem till dem. 

– Hon har alltid varit min kompis. Vi har 
alltid lekt ihop och gått i samma skola. Hon 
är en bra syster! säger Xadreque.

Luisa berättar att de alltid måste gå hem och 
lämna väskan direkt efter skolan.

– Mamma och pappa tycker det är viktigt 
för då vet de att vi kommit hem och mår 
bra. Sen får vi gå ut och leka. De bor många 
barn häromkring som vi leker med. Vi spelar 
mycket fotboll och sådant.

När Maria och Samuel valde att öppna sitt 
hem för ett barn, så gjorde de det av kärlek. 
Maria ville hjälpa till.

– Jag var själv ensam och hade det svårt 
som barn. Jag vet hur viktig en familj är, 
säger hon.

Luisa vill bli lärare när hon blir stor. Hon vill 
också ta hand om barn som behöver ett 
familjehem då.

– Anna är en flicka som bodde på centret. 
Nu är hon vuxen och har öppnat sitt hem för 
andra barn. Både Anna och jag vet hur viktigt 
det är att ha en familj. Man ska hjälpa andra 
så som man själv vill ha hjälp!  

I Moçambique saknar många barn en vuxen som kan 
ta hand om dem. Det är för att många vuxna dött av 
sjukdomar eller naturkatastrofer. Kyrkan har därför 
startat ett center där barnen bor tills de fått en familj. 

Kyrkan hjälper den nya familjen och ser till att 
barnet har det bra.

Moçambique
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Ibland får familjen hjälp av centret. Som när 
deras majsskörd förstördes av stormen. De kan 
få matlagningsolja, majsmjöl eller kläder. Luisa 
hoppas att hon kan få ett par skor snart. Hon 
tycker det är viktigt. Speciellt när man går i skolan.  
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”Jag kan förstå varför 
någon är strulig. Livet 
kan vara svårt ibland och 
då ska man hjälpas åt”



Fridas familj blev extra stor. Hennes familj valde 
att bli familjehem och låta andras barn bo hos dem. 

Rafiki ber henne berätta om hur det var.

Sverige
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– Det har alltid varit många människor 
hemma hos oss och jag har alltid haft 
någon att leka med, säger Frida.

Frida säger att alla barn har rätt till bra 
vuxna. Barn kan må dåligt om föräldrarna är 
sjuka, missbrukar eller kanske slår sina barn. 
Då kan barnen få flytta till en släkting eller 
ett familjehem en tid. Barnet kan få lugn och 
ro och föräldrarna får hjälp att bli bättre.

– Det är viktigt att barnet får säga hur det vill 
bo. Barn har rätt att bli lyssnade på, berättar 
hon.  

Fridas mamma drömde om att bli 
familjehem och familjen bestämde sig långt 
innan Frida föddes. Hon ville öppna upp sitt 
hem och hjälpa barn som mår dåligt. De 
som bott i familjen har haft två mammor 
och pappor. Sina egna föräldrar och Fridas. 
De har varit ett extrastöd och barnets 
släktingar blev deras släktingar också.

– Det bästa är att alltid ha så många 
människor omkring sig. Man är en stor 
familj. Jag tänker inte på vem som är min 
biologiska bror. Alla är mina bröder och 
tillhör fortfarande familjen även om de 
skaffat sig egna familjer. 

Frida är uppvuxen på en gård på landet med 
djur. Hon har gått i kyrkan och haft många 
som tyckt om henne. Hon har fått mycket 
trygghet och kärlek. Så barnen som bott hos 
Frida har lärt henne mycket. 

– Jag kan förstå varför någon är strulig. 
Livet kan vara svårt ibland och då ska man 
hjälpas åt. 

Ett av barnen behövde extra mycket tid från 
Fridas föräldrar. Då fick hon och de andra 
syskonen ta hand om varandra mer och 
hjälpas åt med läxor och sådant. 

– Jag var tonåring då och det var lite jobbigt 
att låna ut min mamma. Men samtidigt lärde 
jag mig mycket av att förstå varför han var 
strulig så jag försökte hjälpa till.

Frida rekommenderar att bli familjehem om 
man kan. 

– Jag vill bli familjehem i framtiden! Har 
man möjligheten så ska man ta den. Det är 
mycket jobb men mest glädje! Kommunen 
har utbildningar och man samarbetar alltid 
med kommunen och barnets familj för att 
hitta det bästa för barnet. Älskar man barn 
och kan hjälpa så kör på det! 

Fridas familj blev 
familjehem
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Familjer i Sverige och världen

Barn har rätt att hålla kontakten med sina 
biologiska föräldrar oavsett om de bor 
med dem eller inte. Källa OECD

Nästan alla barn i Sverige 
pratar med sina föräldrar 
varje dag

Det finns 2,3 miljarder barn i världen och deras familjer ser alla olika ut. 
Här har Rafiki tagit fram siffror som förklarar hur det ser ut för barn.

1 av 20 barn i Sverige bor 
i en familj där ingen av 
föräldrarna har arbete
 

4 av 5 barn i Sverige  
bor med två vuxna 
Det kan vara två föräldrar eller en förälder  
och annan vuxen. Källa SCB

2,7 miljoner barn blir 
omhändertagna av någon 
annan än sina föräldrar
Det är 1 av 1000 barn i världen.
Källa Unicef

 

1 av 5 barn i Sverige har 
inga syskon eller bor inte  
tillsammans med sina  
syskon  Källa SCB
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Om båda föräldrarna saknar jobb kan det 
ibland vara svårt att se till att barnen får 
tillräckligt med mat, kläder och tillgång till 
fritidsaktiviteter. Ibland hjälper kommunen 
till med pengar. Det kallas bidrag. Källa OECD



Familjehem ger 
barn en trygg plats 

Familjer i Sverige och världen

Vad är familjehem och hur funkar det? Rafiki har träffat 
Ann-Sophie Palmér som har arbetat med familjehem. Då jobbar man 
med att hitta nya familjer som vill ge barn en plats i sitt hem.  
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Hej Ann-Sophie! Kan du berätta vad  
familjehem egentligen är?
Absolut kan jag det! Det finns lagar i Sverige 
som säger att barn ska ha det bra. Ibland kan 
föräldrar inte ge sina barn, hur gärna de än 
vill, det de behöver. Då finns det något som 
heter familjehem. Alltså familjer som tar emot 
andras barn så att de kan få en trygg uppväxt. 

Vad händer när ett barn får flytta till ett 
familjehem?
Oftast har socialtjänsten och familjen 
tillsammans försökt hitta andra sätt att lösa 
situationen på först. Men om det inte går kan 
föräldrarna gå med på att barnet behöver 
flytta. Ibland kan en domstol bestämma att 
barnet ska flytta.

Får barnet vara med och bestämma?
Barnet får berätta om hur det mår och vad det 
behöver. Man försöker ta hänsyn till barnets 
önskemål. Det viktigaste är att barnet får en 
trygg och bra familj.

Får barnet ha kontakt med sina föräldrar  
när det har flyttat?
Absolut – om det är bra för barnet. Det är 
viktigt att barnet får ha en bra kontakt med 
sina föräldrar eller närstående om det går.

Får ett barn som flyttat till familjehem flytta 
hem igen?
Ja, om det har blivit bättre för föräldrarna kan 
barnet få flytta hem igen, men det kan ta tid.

Tack för att du 
svarade på Rafikis 
frågor Ann-Sophie!
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Kontakt med sina föräldrar

Notiser

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt att hålla kontakten med sina biologiska 
föräldrar. Globala målen nummer 8 vill också göra bättre regler så att föräldrar som 
måste arbeta i ett annat land kan ha kontakt med sina barn lättare.

Att ha en förälder i fängelse kan 
vara jobbigt och man kan längta 
mycket. Även om man älskar sin 
förälder kan man vara arg för vad 
hen har gjort. Man kan också vara 
orolig för vad andra tycker. Därför 
är det viktigt att någon lyssnar och 
berättar vad som händer.

Enligt barnkonventionen har 
barn rätt att träffa sina 
vårdnadshavare, men det är 
Kriminalvården som bedömer om 
besöket är för barnets bästa. Innan 
de tar beslut pratar de med barnets 
vårdnadshavare och ibland även 
med barnet för att höra om hen vill 
träffa sin förälder. 

När föräldrar bråkar 
mycket kan det 
ibland sluta med 
att de inte vill vara 
ihop längre. Då är 
det viktigt att de 
sätter barnets bästa 
först. Funkar det 
inte kan föräldrarna få hjälp av familjerätten. 
De hjälper föräldrarna att prata om hur barnet 
ska ha det och om var barnet ska bo. 

Om föräldrarna inte kan komma överens 
kan de be en domstol bestämma. Innan 
domstolen bestämmer något vill de veta 
vad barnet själv vill. Det är aldrig barns fel 
att föräldrar bråkar och det är alltid vuxnas 
ansvar att se till barnets bästa.

Det finns många barn med föräldrar som 
arbetar långt borta. Då får barnen bo med en 
släkting. Raymond i Benin berättar att han 
och lillebror bor med mormor. Pappa jobbar 
med service men fick inget arbete. Nu har 
han och mamma fått jobb i ett annat land. 
De kan prata i telefon, men det kommer att 
ta lång tid innan de ses.

Barn till förälder 
i fängelse

Barn till föräldrar i konflikt

När föräldrarna jobbar  
i ett annat land
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Vems ansvar är det 
och vad kan barn göra?
Det är alltid vuxnas ansvar att se till att barn 
får ta del av sina rättigheter. Alltså är det 
vuxnas ansvar att se till att varje barn har rätt 
till sin familj. 

Vuxnas ansvar att barn 
får sina rättigheter
Alla vuxna måste hjälpa 
barn som inte får del av sina 
rättigheter. Vuxna som träffar barn i jobbet 
är skyldiga att se varje barn och hjälpa om det inte mår 
bra. Det kan vara en lärare, socialsekreterare, polis eller 
fritidspersonal. Vuxna som inte kan hjälpa barnet själva 
ska ta reda på någon annan vuxen som kan. 

Vad barn kan göra
Om du själv inte får rätt till din familj bör du be en vuxen 
du litar på om hjälp. Om du ser ett annat barn som inte 
får sina rättigheter kan du försöka prata med barnet. Du 
kan låta barnet vara med dig och leka eller göra roliga 
saker och ni kan hjälpas åt att prata med en vuxen. Det 
är nämligen aldrig barnets ansvar att ställa saker till 
rätta.  
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www.rafiki.se

Nästa Rafiki 
kommer i augusti

Även om syskon och föräldrar ibland kan vara jobbiga så finns det
många bra saker med en familj. Fundera över vilka som ingår i din familj. 
Ta sedan fram kaplastavar!

Bygg ett torn ihop 
med några kompisar 

Vad är bra med en familj?
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Här är mamma 
Geeta från Indien. 
Hon står med 
sina söner Vinod 
14 år och Sinod 
10 år. Hon har 
också tre döttrar 
som heter
Chanchal, 
Chandini och 
Payal.

Lek

Turas om att lägga på en kaplastav var i taget. Innan 
man lägger en stav på tornet ska man säga något bra 
med en familj. När tornet börjar bli högt är det kanske 
dags att hjälpas åt att komma på bra saker.

Psst..! Om du inte har kaplastavar kan 
ni använda duploklossar, vedträn eller 
något annat ni kan bygga ett torn med.


