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Konventionen er ikke opstået 
som en hovsaløsningsom en hovsaløsning

Der er en lang historie bag lanceringen af denDer er en lang historie bag lanceringen af den

1959    1979    1989



Konventionens 4 principper:

Grundlæggende behov
L f itid d i iLeg, fritid og undervisning
Udnyttelse, misbrug og diskriminering
MedindflydelseMedindflydelse



UnderskriveUnderskrive,

ratificereratificere,

i l timplementere...

Og rapportere til FNs 
Børnekomité



FN b k itéFNs børnekomité
De bedste eksperter mødes i Geneve 3 gange 
om året og diskuterer om Børnekonventionen 
bliver overholdt i hele verden. Derefter kommer 
de med deres konkluderende bemærkninger



Hvem bør kendeHvem bør kende 
konventionenkonventionen

??
Børn selvfølgelig, men også 
alle de voksne, der arbejder 

med børn:

politi

sagsbehandleresagsbehandlere

skolelærere

m.fl



Hvad gør UNICEF for at g
implementere 

børnekonventionen?



Barnets tarvBarnets tarv
The best interest of the childThe best interest of the child

Artikel 3



Artikel 3
Barnets bedste
1 I alle foranstaltninger vedrørende børn hvad enten disse udøves af1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af 
offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, 
forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv 
komme i første rækkekomme i første række. 

2. Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og omsorg, 
der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder ogder er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder og 
pligter, der gælder for barnets forældre, værge eller andre personer med 
juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende 
lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. g g g g g

3. Deltagerstaterne skal sikre, at institutioner, tjenester og organer med 
ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i 
overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente 
myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets 
antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.



Any interpretation of best 
interest must be consistent 
with the spirit of the entire 

Convention and in particular 
with it’s emphasis on the child t t s e p as s o t e c d

as an individual with views 
and feelings of his or her own 
and the child as the subject ofand the child as the subject of 
cicil and political rights as well 

as special protections.
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