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Abstract 

United Nations Convention on the Rights of Child demands the comprehension of every 

child’s spirit. Undocumented children are exposed to numerous dangers because of their 

inability to demand rights from a government. The Swedish government has denied these 

children their inherent rights, which contradicts the nature of the Convention. Hannah 

Arendt states that human rights are universal, but do not apply for all; social status is a 

decisive factor. Thomas Hammarberg regards the Convention as “soft law” (own 

translation), meaning that an infringement of the treaty is possible without major 

repercussions. 

The objective of this essay is to investigate how the Swedish government puts the 

Convention of the Rights of Child into practise for undocumented children, specifically on 

the right to healthcare and education. By comparing official government documents and 

recommendations made by Save the Children, the qualitative method used will determine 

whether a breach of the Convention is taking place. Sovereignty is a decisive factor in this 

debate regarding undocumented minors. 

Keywords: Undocumented children, UN Convention on the Rights of the Child, Article 24: right to health 

care, Article 28: right to education, the government of Sweden, Save the Children, Hannah Arendt, Thomas 

Hammarberg  
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1. Inledning 

FN:s konvention om barnets rättigheter omfattar föreskrifter om mänskliga rättigheter för 

barn, för alla barn. Den fundamentala grundsatsen är enligt artikel 2 i konventionen, att 

inget barn ska diskrimineras. Regeringen ska utan någon som helst skillnad garantera och 

visa respekt för att alla barn inom landets jurisdiktion har rättigheter enligt konventionen. 

Hur barnen mår hänger ihop med hur pass normalt de tillåts leva i samhället, och enligt 

konventionen kan barn få en chans att känna sig trygga. En utsatt grupp i världen över, är 

papperslösa barn, som ska ha tillgång till samma rättigheter som andra barn, men nekas 

detta. I det svenska samhället har regeringen skapat en kategorisering bland barn som 

strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter. 

1.1. Syfte 

Syftet är att undersöka om papperslösa barn i Sverige tillämpas de rättigheter de ska ha i 

praktiken enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, eller huruvida skillnaden är i 

förhållande till hur de bör implementeras. Undersökningen ska utgå från två huvudaktörer, 

med anledning att en analys skall framställas från två skilda håll i samhället. Intentionen är 

att jämföra hur de anser att regeringen implementerar konventionen för papperslösa barn. 

De utvalda aktörerna kommer att vara Sveriges regering och Rädda Barnen. 

Undersökningen i uppsatsen ska rikta in sig på konventionens artikel 24: Hälsa och 

sjukvård och artikel 28: Utbildning.  

En intresseväckande analys som uppstår av huvudsyftet är att undersöka vem det 

egentligen är som avgör vilka som ska omfattas av konventionen. Denna spekulation är 

intressant på det viset att FN:s konvention om barnets rättigheter ska gälla för alla enligt 

mänskliga rättigheters anda. I uppsatsen kommer även denna analys att beröras. 

1.2. Frågeställning 

Finns det en skillnad på hur regeringen i Sverige implementerar FN:s konvention om 

barnets rättigheter för papperslösa barn i samhället, mot hur de bör implementera den? 
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Hur är regeringens och Rädda Barnens uppfattningar i denna fråga, då det gäller strävan att 

upprätthålla papperslösa barns rättigheter, så som rätten till hälsa och sjukvård och rätten 

till utbildning? 

Vem är det egentligen som avgör vilka som ska omfattas av konventionen? 

1.3. Metod/Material 

Huvudinstrumentet i uppsatsen är FN:s konvention om barnets rättigheter. Det beror på att 

det är denna konventions realisering i Sverige som ska undersökas. 

Uppsatsen kommer att avgränsa sig till att inte analysera alla artiklarna i 

Barnkonventionen. Detta för att studien inte har möjlighet att kunna innehålla den 

omfattningen, därför har jag valt ut specifika artiklar som artikel 24: rätten till hälsa och 

sjukvård och 28: rätten till utbildning, och granska dem. Vilket i sin tur kan ge klarare 

förståelse för problemet kring olika artiklar, som kanske inte förverkligas i samhället för 

alla barn. Självklart kommer flera andra artiklar i konventionen att beröras. Att jag just 

väljer artikel 24 och 28, beror på att de är viktiga rättigheter som i flera fall prioriteras bort. 

Det har varit en hel del fokus på hur Sverige implementerar dessa artiklar för de 

papperslösa barn,
1
 därför blir det intressant att undersöka. 

Tillvägagångssättet för uppsatsen är att göra en undersökning av Sveriges regerings fjärde 

officiella rapport, som skrevs till FN:s Barnrättskommitté om arbetet med 

Barnkonventionen under perioden 2002-2007.
2
 Samtidigt kommer en undersökning att 

göras på Rädda Barnens tilläggsrapport, som utkom till FN:s kommitté för barnets 

rättigheter.
3
 De två utredningar kommer sedan att framställas i en redogörelse med att 

jämföra de två aktörerna, staten och Rädda Barnen. Det ska skildras vad de båda parterna 

anser om hur Barnkonventionen har implementeras för papperslösa barn i Sverige. Detta 

bör göras för att granska om de två aktörerna är enade eller om de motsäger varandra. 

Valet är att undersöka dessa två rapporter, då det är de sista redogörelserna som verkställts 

till FN:s kommitté för barnets rättigheter, om vad som gjorts för att realisera barnets 

                                                             
1
 SvD, Barnens rättigheter fortfarande inte lag, 2009  

Nyhetskanalen.se, Papperslösa barn får inte gå i skolan, 2009 
2 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté, 2007 
3 Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringens 
fjärde rapport, 2008 
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rättigheter enligt Barnkonventionen. En annan anledning till valet, är att Sverige har fått en 

mängd kritik på sina tidigare rapporter, om hur de tillämpar rättigheter för barn utan 

papper. Det gör att fokus bör ligga på papperslösa barn i den senaste rapporten, och blir 

följaktligen användbart i min analys. De tidigare rapporter som gjorts, skulle vara 

intressanta att studera närmare, men det finns tyvärr inget utrymme för det i denna uppsats. 

Något annat material som också hade varit intressant att studera, hade varit från 

Barnombudsmannen. Det kan tyckas vara lämpligt att jämföra Svenska regeringen med ett 

annat statligt organ, som Barnombudsmannen, men detta ville jag undvika då jag ville ha 

två olika ståndpunkter från skilda delar i samhället. Det berodde även på att om 

Barnombudsmannen skulle vara ännu en huvudaktör i uppsatsen, så hade innehållet blivit 

för omfattande. 

Valet av de två aktörerna var ett ganska lätt beslut, då det skulle vara två stora ”organ”, 

men från olika positioner i samhället. Regeringen är den avgörande länken till FN, och 

därmed den beslutande förbindelsen till Barnkonventionen och samhället. Det medförde att 

regeringen var ett givet val som den ena aktören. Den andra aktören skulle vara en icke 

statlig organisation och blev därmed från NGO, en hjälporganisations synvinkel. Att valet 

blev Rädda Barnen, beror på att jag anser, att de är aktuella i ämnet. De driver även 

organisationen särskilt för barnets rättigheter, med fokus på utsatta barn i Sverige och 

världen, som papperslösa barn är en del av. Att mitt val endast blev en organisation, var för 

att kunna specificera undersökningen till en förenings arbete och inte bara se det generellt 

från NGO:s sida. 

Efter att de olika redogörelserna är gjorda utifrån jämförelserna av rapporterna, ska jag 

analysera materialet som framkommit, och även applicera in Hannah Arendts teori och 

delar av Thomas Hammarbergs teori, den ”mjuka lagen”, (som jag förklarar nedan i 

teorikapitlet). 

1.3.1. Avgränsning 

Då det finns en mängd olika perspektiv och aspekter att observera i detta ämne, har jag valt 

att avgränsa det till att granska hur Sveriges regering behandlar papperslösa barn i landet. 

Följaktligen kommer tyvärr inte denna uppsats att kunna ge utrymme för att analysera 
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”uppdelningar” man brukar tala om, som är asylsökande barn, ensamkommande barn och 

apatiska barn. Uppsatsen kommer heller inte att omfatta asylrätten. 

Valet i uppsatsen är att ta del av FN:s konvention om barnets rättigheter och tillämpa den 

som ett av huvudinstrumenten i undersökningen, och jag har bestämt mig för att välja bort 

Dublinförordningen. Detta för att jag anser, att den inte är väsentlig i denna studie, då 

studien avser att gälla barn som redan vistats i Sverige på grund av att de har fått avslag 

och håller sig gömda, inte sökt asyl eller något liknande och då inte har rätt att uppehålla 

sig i landet. Medan Dublinförordningen reglerar asylpolitik i EU, den avgör vilken 

medlemsstat som har ansvaret för asylärendet i fråga. Den avgör alltså i vilket land en 

asylsökande ska pröva sin ansökan om asyl.
4
  

1.3.2. Källkritik 

Man ska vara en del källkritisk mot Sveriges regerings fjärde rapport till FN:s 

Barnrättskommitté. Det vore bra om man även är det i andra rapporter, utredningar, 

uttalanden eller propositioner från regeringen. Man ska ha i åtanken att det är regeringen 

som framför uttalanden om sig själv, och vill ju inte ge intryck åt att de inte tar sig an 

problemet för sin befolkning. De vill inte återge att regeringen är i dålig dager. 

Framställningen av regeringen och dess arbete kan därför komma att bli otydligt och 

väldigt politisk uttryckt. Detta gör det är svårare att förstå vad egentligen regeringen 

menar, då de inte talar ”klarspråk”.  

När det gäller Rädda Barnen, ska man vara medveten om att Rädda Barnen är väldigt 

tydlig för vilka de kämpar för och vilka de kritiserar. Detta gör att man även här måste vara 

källkritisk på dess tilläggsrapport, artiklar med mera. Det beror på att deras sätt att skriva 

kan ge väldigt vinklad bild. 

Det är viktigt att vara medveten om att Hannah Arendt skrev ”The Origins of 

Totalitarianism” 1951.
5
 Hon hade färska upplevelser från världskrigen och förintelsen, som 

var djupt inrotade i hennes memoarer. Mycket har förändrats från förr och i nuläget är det 

                                                             
4 Dublinförordningen, 2007 
5 Arendt, Hannah, 2004, s. x 
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viktigt att vara en del kritisk mot delar av hennes teorier, om man ska kunna förankra dem i 

samtiden. 

1.4. Begreppsdefinitioner 

Barn: Utifrån Barnkonventionens första artikel definieras barn att vara varje människa 

under 18 år, om inte barnet blivit myndigt tidigare i överensstämmelse med den lag som 

gäller barnet.
6
 

Papperslösa (barn)/(och eller ”gömda barn”): Att vara papperslös, är att vistas i ett land 

utan att ha den rättigheten. De papperslösa har till exempel inget uppehållstillstånd eller 

liknande papper som ger rätten att befinna sig i landet. En del av dessa har kanske varit 

asylsökande, men fått avslag och ändå stannat kvar i landet, dessa kallas då ”gömda barn” 

inom ”gruppen” papperslösa. Somliga väljer också att kalla dem illegala invandrare.
7
 Det 

finns flera benämningar på gruppen papperslös, som irreguljära migranter. Det är viktigt, 

att veta att det ryms flera kategorier inom begreppet papperslös, då alla inte befinner sig i 

landet på samma grund eller av samma intresse.
8
 Bimal Ghosh skriver i sin bok

9
 om 

irreguljär migration. Vad man kan utläsa, så verkar det som detta har varit en problematik 

tidigare, då de haft svårt att enas om en universell definition av benämningen irreguljär 

migrant, beroende på att de kan tolkas olika. Ghosh skriver dessutom om kopplingen 

mellan misslyckad asylsökning och irreguljär migration, då dessa människor (barn) måste 

gömma sig,
10

 ”sjunka ner genom jorden”. Med dessa olika inlägg vill jag visa och 

poängtera att de olika begreppen inte har någon markant skillnad då de interpreteras olika. 

Papperslösa är följaktligen de som befinner sig i Sverige utan tillstånd, och det är denna 

term jag kommer att använda mig av i min uppsats. ”Gömda barn” kommer också vara en 

term som kommer att nämnas, då lagstiftning, regeringsrapporter eller liknande använder 

detta fackuttryck. Det gör man för att man vill poängtera att särskiljningen beror på att de 

                                                             
6 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989 
7
 Rädda Barnen, Barn utan papper 

8 Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringen 
fjärde rapport, 2008  

Migrationsinfo, Irreguljär migration 
9 Ghosh, Bimal, 1998 
10 Ghosh, Bimal, 1998, s.1, 7-9 
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varit asylsökande, men fått avslag och därmed lever gömda i samhället. Man vill också 

urskilja dem från gruppen papperslösa barn som de inkluderas i. Vilken omständighet som 

ligger till grund för barnets papperslöshet är inte vad relevansen kommer att ligga i denna 

uppsats. 

Asyl: Enligt utlänningslagen (2005:716) åsyftas asyl ett uppehållstillstånd som godkänns 

en utlänning, av den orsaken att hon eller han är flykting eller möjligen 

skyddsbehövande.
11

 Det är denna definition jag använder mig av i uppsatsen.  

 

  

                                                             
11

 Utlänningslag (2005:716), 1 kap. 3§ 
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2. Teori 

Två teorier kommer att appliceras i uppsatsen, en av Hannah Arendt och en av Thomas 

Hammarberg. Huvudteori är från Arendt och kommer att medfölja igenom uppsatsen, 

medan Thomas Hammarbergs val av teori kommer att återkomma på lämpliga delar i 

uppsatsen. 

2.1. Hannah Arendt 

Hannah Arendt var en tysk-judisk filosof som levde på 1900-talet (1906-1975).
12

 Hon 

växte upp i Tyskland, flydde undan nazisterna efter deras maktövertag i Tyskland och dog 

slutligen i New York. Arendt studerade under filosofen Martin Heidegger, och hon 

skapade sig en filosofi med en karaktär av existentialism (existentialism är en ny 

livstolkning som uppkommit i gränslinjerna mellan filosofi, religion och diktning
13

). 

Mycket av hennes arbete har haft fokus på totalitarismen, med inkludering av främst 

nazismen, men också stalinismen.
14

 

I Susan Maslans text ”The Anti-Human: Man and Citizen before the Declaration of the 

Rights of Man and of the Citizen”,
15

 har Maslan bland annat tolkat samma del av Arendts 

teori som ska appliceras i denna uppsats, och skrivs nedan. Ett par svårtolkade delar av 

Arendts teori, har klargjorts genom Maslans tydning, och har gett en bra vägledning. 

Hanna Arendt ansåg att mänskliga rättigheter hade försummats i världen under 1900-talets 

kamp om herravälden (imperialism). Detta då krigen formade motsättningar mellan 

nationalstaten och principerna av mänskliga rättigheter. Det var nationalismen som styrde i 

stort sett runt om i hela världen. Det medförde konsekvenser för de människor som inte var 

en del av statstillhörigheten i det land de bodde i.
16

 Krigen orsakade stora 

migrationsgrupper, som inte ansågs välkomna någonstans. Dessa människor blev hemlösa, 

                                                             
12

 Arendt, Hannah, 2004, s. ix, xvii 

13 NE, existentialism, 2010  
14 Arendt, Hannah, 2004, s. ix-xvii 

15 Maslan, Susan, 2004, s.361-362  
16 Arendt, Hannah, 2004, s.350-351, 355 

Jeffrey C, Isaac, 1996, s.62 
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statslösa och rättslösa när de lämnat sina länder. De statslösa människorna erkändes inte 

utav någon lag och stod därför utanför regelverken.
17

 Arendt framhöll att de människor 

som inte involveras av sin nationella regering var underprivilegierade i de mänskliga 

rättigheterna.
18

 De mänskliga rättigheterna är visserligen skapade för något gott, men det är 

viktigt att veta att de är formade av internationella organisationer, som utgörs av 

nationernas statsmän. Mänskliga rättigheter är inte naturliga för Arendt, utan de är 

konventioner som utgör former av erkännanden uttryckta i avtal.
19

 

I sin bok ”The Origins of Totalitarianism”, hävdade Arendt att en flykting är det 

exemplariska subjektet för att sätta mänskliga rättigheter på prov. Detta för att flyktingen 

är människan som berövas allt, utan sin mänsklighet. Arendt menade att, det är människans 

status som gör att hon eller han har rätten till rättigheter. När en individ inte kan kräva 

juridisk status som en medborgare av nationen, har hon eller han inte några rättigheter, och 

har därmed förlorat sitt skydd från staten. Detta är ironiskt för mänskliga rättigheter, och 

tragiskt ansåg hon, av den orsaken att mänskliga rättigheter ska innefatta alla. Trots denna 

rätt kan man förlora sin status som medborgare, och då förlora sina rättigheter, så som 

flyktingar och statslösa gör. Utan laglig jämlikhet i samhället, så formar staten en anarki av 

individerna med över- och underprivilegier.
20

  

På ett övergripande plan menade Arendt, att de mänskliga rättigheterna inte är utformade 

för alla, som de utgör sig att vara. Det finns en avsevärd skillnad på hur de mänskliga 

rättigheterna borde vara och hur de fungerar i praktiken. Detta beroende på att det är 

länders regeringar som styr den internationella organisationen, FN, och därmed är 

avgörande med sina inställningar. Hon menade, att även om syftet med mänskliga 

rättigheter är gott, så är det likväl staternas suveränitet som är den fastställande makten, 

och beslutar om hur landet ska styras och vem som ska innefattas i rättsystemet. Arendt 

menade alltså att problemet skapas av att systemet är baserat på nationalstater med 

statssuveränitet.
21

 

                                                             
17

 Arendt, Hannah, 2004, s.341-343 
18  Arendt, Hannah, 2004, s.368. 

Jeffrey C, Isaac, 1996, s.68 
19 Jeffrey C, Isaac, 1996, s.64 
20 Arendt, Hannah, 2004, s.341-384 
21

 Jeffrey C, Isaac, 1996, s.68 
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Det är denna del av Arendts teori som jag ska applicera i uppsatsen, då den är relevant för 

ämnet. Detta eftersom Arendts teori ifrågasätter de mänskliga rättigheterna, vem de 

egentligen är avsedda för, om de verkligen är för alla, eller om det är staten som avgör vem 

som omfattas. Arendt ifrågasatte hur de mänskliga rättigheterna fungerar i praktiken mot 

hur de borde användas. Det är detta som jag ska undersöka med min uppsats, men med 

specificering på Barnkonventionen. En annan specificering är att uppsatsen kommer 

undersöka papperslösa barn, och inte migranter/flyktingar som Arendt gjort. Dock ska man 

veta att Arendt inte talar specifikt om barn i sin teori, men som jag ska göra. Jag anser, att 

just denna del av Arendts teori passar bättre in på den situation som barn befinner sig i, just 

för att de är barn, och har då mindre möjlighet att påverka samhället än vad vuxna har. 

Jacqueline Bhabha skrev år 2009 en handling vid namn, ”Arendt’s Children: Do Today’s 

Migrant Children Have a Right to Have Rights?”
22

 Bhabha applicerar Arendts teori till 

migrationsbarns rätt att ha rättigheter. Det visar att Arendts resonemang, som inte talar 

specifikt om barn, kan anbringas på dem också. Genom Arendts teori belyser Bhabha 

migrationsbarnens förhållande till mänskliga rättigheter. Med hjälp av Jacqueline Bhabha 

kan jag visa på att Arendts teori är relevant för denna uppsats, och att resonemanget kan 

överföras. Bhabhas har ungefär samma syfte som jag, men det finns dock en markant 

skillnad emellan oss. Det är att jag skriver om papperslösa barns rätt att ha rättigheter i 

staten Sverige, och Bhabha utgår generellt om migrantbarns rätt att ha rättigheter i världen. 

2.2. Thomas Hammarberg 

En annan ”teori” som kommer att appliceras i uppsatsen är skriven av Europarådets 

kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg. Hammarberg medverkade i 

framställningen av Barnkonventionen och var representant i FN:s Barnrättskommitté, för 

att kontrollera att konventionen efterföljs under perioden 1991-97.
23

 I denna text använder 

Thomas Hammarberg sig av uttrycket ”mjuk lag”, och det är denna del jag vill tillämpa 

särskilt i uppsatsen. Barnkonventionen är en del av den så kallade ”mjuka lagen” menar 

Hammarberg. Detta av den orsaken att kränkningar som sker av konventionen inte förs upp 

i någon internationell domstol, som skulle kunna döma landet för dess överträdelser. Den 

                                                             
22 Bhabha, Jacqueline, 2009  
23 Hammarberg, Thomas, 2006, s.2 
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enda kritik som ges till staten är enbart genom rapporter och rekommendationer. Det är 

alltså en ”mjuk lag” med snälla sanktioner som endast utövas genom rekommendationer.
24

 

Den ”mjuka lagen” kan lätt utnyttjas och därför inte tas riktigt på allvar, då stater vet att 

inga tuffa straffåtgärder kommer att anordnas ifrån någon internationell domstol. 

Hammarberg betraktar, att FN:s konvention om barnets rättigheter är utformad i högre grad 

för att utveckla en moraluppfattning om hur barn skall bli behandlade.
25

  

2.3. Förbindelsen mellan teorierna 

Anledningen till att jag dessutom väljer Hammarbergs ”teori”, beror på att jag anser, att 

Arendts och Hammarbergs teorier skapats från olika synvinklar, men ändå kan länkas 

samman och förenas. Detta då Arendt menar i sina uttryck att de mänskliga rättigheterna 

styrs av statssuveräniteten, och det är det som avgör om landet implementerar 

konventionen eller inte. Här ser jag en länk dem emellan, men de använder sig av olika 

benämningar. Den ”mjuka lagen”, som Hammarberg talar om, blir en ”mjuk lag” då 

staterna genom sin statssuveränitet väljer hur de vill fullgör den. De kan välja att inte 

applicera dem för alla, utan staten kan använda ”mjuka lagar” beroende på hur de själva 

vill tolka dem. Det är statens suveränitet som är auktoriteten till vad som gäller i landet. 

Det är detta man kan utläsa från både Arendt och Hammarberg, att de menar att det är 

staters självständighet som medför problem, på grund av att de inte behöver ta allvarsamt 

på till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter, då de ändå inte blir straffade för 

sina kränkningar av den.  

  

                                                             
24 Hammarberg, Thomas, 2006, s.15 
25 Hammarberg, Thomas, 2006, s.15 
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3. Förhistoria 

Denna del av uppsatsen ska tillämpa en liten bakgrundsbild när det gäller bland annat 

barnrättshistorik och papperslösa barn. Det ska ge en förståelse för de olika delarna som är 

aktuella i uppsatsen, och på så sätt blir läsaren mer insatt i ämnet. Kapitlet bidrar också till 

en förkunskap till analyskapitlets undersökning. 

3.1 Barnrättshistorik 

3.1.1. Skapandet av begreppet ”barnets rättigheter” 

I lämningar efter första världskriget kom skrämmande upplysningar om att det i Europa 

levde tre miljoner barn i svält och fattigdom, vilket var den bakomliggande grunden till 

brittiska Eglantyne Jebb´s ofantliga arbete med att samhället var tvunget att reformeras. 

Jebb menade, att det var viktigt för att världen skulle kunna bli bättre för barnet. Detta 

bidrog till skapandet av Save the Children Fund i London 19 maj 1919. Jebb var en av de 

första stiftarna till konceptet ”barnets rättigheter”, som är meningen med FN:s konvention 

om barnets rättigheter. Rädda Barnen etablerades i Sverige ett halvår senare, den 19 

november 1919, och har så tidigt som från grundandet arbetat både nationellt och 

internationellt.
26

 

3.1.2. Historik till upprättande av FN:s konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen) 

Antagandet utav 1924 års Genèvedeklaration i Nationernas Förbund, var en strävan till att 

länka samman idén om barnets rättigheter på en internationell nivå.  Deklarationen bestod 

av fem huvudprinciper som omfattade skyddet för barn och välfärd. Nästa deklaration om 

barnets rättigheter antogs 1959 av FN, som i sin tur var utformad i tio principer. 

Genombrottskraften för båda de nämnda deklarationerna var obegränsade av den orsaken, 

att de inte omfattade någon granskningsmekanism eller framförallt, att de inte var juridiskt 

förpliktade.
27

 FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna fick frågan om tanken på ett 

                                                             
26 Rädda Barnen, 90 års arbete för barnens rättigheter 

Rädda Barnen, Startskott i England och Sverige 1919 
27 Barnets bästa: från vision till verklighet, 2001, s.7-8 
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bindande folkrättsligt instrument om barnets rättigheter. En kommitté utnämndes, som 

under tio år verkade för att realisera den slutliga konventionen som presenterades den 20 

november 1989 för FN:s generalförsamling. En övervägande del av världens stater antog 

konventionen. Det var enbart USA och Somalia som inte ratificerade den,
28

 och ännu 

saknas de på dagslistan. Med Barnkonventionen utformades för första gången barnets egna 

rättigheter i ett internationellt bindande avtal. Vilket formulerar världssamfundets 

gemensamma uppfattning om barn, och till följd där av skapade alla länder ett förenat 

uttrycksätt, och därmed en enhetlig målsättning som man vill frambringa och presentera 

med konventionen.
29

 Det är det enskilda barnet som konventionen koncentrerar sig på, 

barnet som individ. Konventionen präglas av att rättigheter värderas lika, och den 

involverar alla typer av mänskliga rättigheter, både av de politiska och medborgerliga till 

de ekonomiska, sociala och kulturella.
30

 

3.1.3. Sverige och Barnkonventionen 

Sverige ratificerade 1990 Barnkonventionen, och var ett av de första länderna i världen att 

göra detta. Efter ratifikationen vidtogs en mängd olika insatser för att anpassa 

lagstiftningen till konventionen, så att konventionen skulle förverkligas i samhället och 

garanteras i hela Sverige.
31

 

3.1.4. Rädda Barnen och dess värdegrund och mål 

Rädda Barnens ledmotiv är att alla människor har lika värde, att barn har särskilda 

rättigheter, och att alla människor besitter ett ansvar, medan Rädda Barnen avser att stater 

har förpliktelser. Rädda Barnen strider för att barns rättigheter ska upprätthållas, 

företrädesvis för de barn som inte får sina rättigheter respekterade och övergetts utanför 

samhället, så som papperslösa barn. Organisationen baseras främst utifrån FN:s konvention 

                                                             
28

 Hammarberg, Thomas, 2006, s.5 

29 Barnets bästa: från vision till verklighet, 2001, s.7-8 
30 Hammarberg, Thomas, 2006, s.7 

31
 Regeringskansliet, Barnets rättigheter i Sverige, 2010 
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om barnets rättigheter och även från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.
32

 

3.1.5. FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) 

Beredningen består av 18 kännare av de ratificerade staterna till Barnkonventionen, som 

utses på fyra år, och är ett oberoende organ inom FN. Funktionen är att kommittén ska 

granska de förbättringar som staterna i fråga har beskaffat om realiseringen av skyldigheter 

i överensstämmelse med Barnkonventionen.
33

 

Var femte år ska regeringen redogöra, hur deras förbättringar har sett ut med stöd av 

konventionen för att förverkliga barnets rättigheter, detta genom att lämna en rapport. 

Därefter verkställer kommittén en utfrågning med representanter från staten i fråga. Detta 

med hjälp av underlag från andra aktörer såsom enskilda organisationer till exempel Rädda 

Barnen, FN:s egna organ och från Barnombudsmannen (som beskrivs nedan i 3.1.6.). 

Sedan görs en syntes på hur regeringen kan förändra sitt arbete till det bättre, genom 

rekommendationer från Barnrättskommittén.
34

 

3.1.6. Barnombudsman 

Barnombudsmannen etablerades 1993 och lyder under regeringen (statlig myndighet) och 

arbetar opinionsbildande. Ansvaret är att tillvarata barn och ungdomars rättigheter med 

hänsyn till FN:s konvention om barnets rättigheter. Övergripande så arbetar 

Barnombudsmannen med att rekommendera förändringar i lagstiftningen, kontrollera så att 

landsting och kommuner i verksamheter som rör barn och unga tillämpar 

Barnkonventionen som premiss. Barnombudsmannen ska företräda barnen, så att de 

kommer till tals.
35

 

3.2. Papperslösa i Sverige 

Det är väldigt svårt att ha kunskap om hur många papperslösa som befinner sig i landet, då 

de inte är registrerade i Sverige. Det kan bero på allt från att de aldrig sökt asyl, till att 

                                                             
32 Rädda Barnen, Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta 
situationer – i Sverige och i världen 
33 Regeringens proposition 2009/10:232, s.20 
34 Regeringens proposition 2009/10:232, s.21 
35

 NE, Barnombudsmannen, 2010 
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”gömda föräldrar” fött barn i landet. Det är rent ut sagt omöjligt att vara underkunnig om 

det exakta antalet.
36

 Undantaget som gör att man möjligtvis har en aning, gäller de 

papperslösa som sökt asyl men fått avslag eller liknande, fast stannat kvar i Sverige. Det 

beror på att de genom sin asylansökan är noterade. En grov beräkning som Läkare i 

världen har estimerat av papperslösa som lever i Sverige år 2010, är ifrån 10 000 upp till 

35 000 människor.
37

 En annan källa approximerar att det existerar 25 000 till 50 000 

människor i Sverige, som är papperslösa eller också kallade illegala invandrare, 

(irreguljära migranter).
38

 Att intervallerna i statistiken har sådan skillnad, beror på att man 

inte vet säkert hur många det är som befinner sig i landet. Det kan möjligtvis också bero på 

att deras definitioner av människorna skiljer sig åt, och därmed inkluderar olika, det gör att 

beräkningarna ser såpass annorlunda ut. Av de få olika statistikerna som gjorts har inte 

något framgått hur många av dessa papperslösa människor som är barn.  

 

  

                                                             
36 UNICEF, Sjukvård till barn som är papperslösa, 2010 
37 UNICEF, Papperslösas rätt till vård, 2010  

Läkare i världen, Hur många saknar papper i Sverige?  
38

 Migrationsinfo, Irreguljär migration 
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4. Rätten att ha rättigheter? 

För att undersöka och besvara uppsatsens frågeställning är det relevant att analysera 

Sveriges regerings fjärde officiella rapport.
39

 Två år efter att en stat ratificerat 

konventionen, ska staten lämna en rapport om sin implementering av konventionen i 

samhället. Därefter ska verkställandet av rapporten ske var femte år för sin granskning av 

FN:s Barnrättskommitté.
40

 Sverige har framställt fyra stycken rapporter hittills. 

Kommitténs uppdrag är att sedan lämna beröm, kritik och förslag till utveckling.  

Det är också väsentligt för uppsatsen att jämföra regeringens rapport med Rädda Barnens 

tilläggsrapport som utkom till FN:s kommitté för barnets rättigheter.
41

 Rädda Barnens 

tilläggsrapport har intentionen att kritisera regeringens fjärde rapport, om Sveriges 

implementering av Barnkonventionen. Detta medför att kommittén får en mer heltäckande 

bild, då den framställs ur en annan synvinkel. Kommitténs slutsats
42

 till Sveriges fjärde 

rapport kommer också att tas i hänsyn till undersökningen. Om analysen av rapporterna 

medför att andra lagar eller förordningar måste tas i akt för uppsatsens framställning, då 

kommer detta att ske, för att ge mer förståelse. 

4.1. Barnrättskommitténs kritik mot regeringen 

Sverige har fått mycket kritik från FN:s Barnrättskommitté, om att alla barn i Sverige inte 

skyddas mot diskriminering som utformas i artikel 2 i Barnkonventionen.
43

 Här innefattas 

papperslösa barn som står utanför det svenska rättsystemet, då inte de omfattas av 

Barnkonventionen fullt ut. Denna anmärkning har fortgått sedan Sverige ratificerade 

konventionen och har ännu inte tagits fulländat i bruk i det svenska samhället. Fokus ligger 

på att papperslösa barn inte får rätt till den sjukvård och utbildning som de ska vara 

berättigade till. Regeringen urskiljer ”gömda barn” (med gömda barn menar regeringen, de 

som sökt asyl men fått avslag eller liknande, men som håller sig kvar i landet) ibland 

                                                             
39

 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté, 2007  
40 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, artikel 44: Implementeringsrapporter  
41 Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringens 
fjärde rapport, 2008 
42 CRC/C/SWE/CO4 Cocluding observations: Sweden, 2009  
43

 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, artikel 2: Icke-diskriminering 
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utifrån papperslösa barn i sin skrivelse, då deras rättigheter ser något annorlunda ut i det 

svenska samhället.
44

 

FN:s Barnrättskommitté uppmanar ännu en gång i sin slutsats av Sveriges fjärde rapport, 

att Barnkonventionen ska bli till svenska lag, för att formellt införlivas i nationella 

rättsordningen. Dessutom att konventionen ska ha större dignitet, när svenska lagen och 

denna kommer i konflikt med varandra.
45

 Kommittén menar, att detta skulle underlätta för 

samhället, då den innefattar att alla barn står under dess makt, även papperslösa barn. För 

som det är nu så prioriteras den svenska lagstiftningen, när denna och Barnkonventionen 

inte är överens. 

4.2. Rätten till hälsa och sjukvård, Regeringen vs. Rädda Barnen 

Regeringen nämnde inte i sin fjärde rapport något om hälsa och sjukvård för papperslösa 

barn, som de fått så mycket kritik för. Utan de tog upp andra problem, när det gäller hälsa 

för ”andra” barn i samhället.
46

 Samtidigt poängterar Rädda Barnen i sin tilläggsrapport om 

en rekommendation som Sverige fick från kommittén på sin andra rapport som var, att det 

fortskrider diskriminering av ”gömda barn”. Regeringen antog lag (2008:344) om hälso- 

och sjukvård åt asylsökande med flera, den 21 maj 2008. Lagen medför att ”gömda barn” 

(tidigare asylsökande) ges samma villkor som de bosatta barnen i landet har, när det gäller 

rätten till sjukvård.
47

 Detta skrivs i 4§ punkt 4 i lagen om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande med flera.
48

 De papperslösa barn som inte sökt asyl i Sverige utesluts ännu, då 

de inte har tillgång till en garanterad rätt till hälsa och sjukvård. Dessa barn inkluderas inte 

av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. Huvudregeln är, att de endast 

har rätt till akut sjukvård, men dock med full kostnad, som uttrycks i Hälso- och 

                                                             
44 CRC/C/SWE/CO4 Cocluding observations: Sweden, 2009, artikel 54 och 60  

UNICEF, ”Dags att regeringen tar FN:s kritik på allvar”  
45

 CRC/C/SWE/CO4 Cocluding observations: Sweden, 2009, artikel 9 och 10,  
46 Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté, 2007, s.36-49  
47 Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringens 
fjärde rapport, 2008, s.4 

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera 
48

 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, 4§ punkt 4 
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sjukvårdslagen (1982:763).
49

 En liknelse som kan göras, är att dessa papperslösa barn har 

samma rätt till sjukvård som bland annat resandeturister i landet har.
50

  

Hannah Arendt ansåg, att alla bör ha rätt till rättigheter.
51

 Detta gör att även papperslösa 

barn bör ha den rätten enligt henne. Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen 

förespråkar liknande, skillnaden är att de istället menar att alla har rätten till rättigheter. 

Med Sveriges ratificering av Barnkonventionen fastställde regeringen, enligt artikel 24 

punkt 1 i konventionen, att barnet har rätt att besitta bästa uppnåeliga hälsa och sjukvård. 

Sverige erkände med ratifikationen, att de ska arbeta för att alla barn ska ha denna rätt, och 

att inte något barn blir berövad på denna rättighet.
52

 Artikeln menade, alltså att barnets 

rättsliga status inte är väsentlig för artikelns tillämpning i samhället. Men tydligen stämmer 

inte detta, då statusen verkar vara det som är betydelsefullt för att papperslösa ska kunna få 

den vård som de bör ha rätt till. Arendt menade, att det var så här det såg ut i praktiken, att 

man måste vara medborgare för att ha rätt till rättigheter.
53

 Uppenbarligen är det 

fortfarande denna uppfattning som stämmer in i samhället. Denna uppfattning belyses till 

och med på punkten, då de ”gömda barnen” tas ur kategorin papperslös och tar ett steg 

högre upp på trappan mot statens överprivilegier, som Arendt hade kallat det. De ”gömda 

barnen” verkar tilltala regeringen mer, då regeringen förnyar sitt rättssystem genom lagen 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, som gör att de har befogenhet till vård i 

samhället. Samtidigt väljer regeringen att utelämna de papperslösa barnen från den nya 

lagen, och därmed att komma in i samhället. Barnen delas upp i grupper, de som anses vara 

medborgare av regeringen och de som inte gör det. Den grupp av barn som inte anses vara 

medborgare är den heterogena gruppen, och inkluderar bland annat barn utan papper. 

Regeringen skapar en klassificering människor emellan.
54

 Regeringen skapar skillnader 

bland barn, då de väljer att frambringa olika juridiska distinktioner barn emellan.  

Men vad är det som gör att regeringen fortsätter att utelämna papperslösa barn rätt till hälsa 

och vård, kan det ha att göra med den ”mjuka lagen” som Hammarberg talar om. Kan det 

                                                             
49 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
50

 Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté för barnets rättigheter angående svenska regeringens 
fjärde rapport, 2008, s.4 
51 Bhabha, Jacqueline, 2009, s.412 
52 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, artikel 24: Hälsa och sjukvård 
53 Arendt, Hannah, 2004, s.355 
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handla om att Sverige inte känner sig träffad av kritiken som de får från 

Barnrättskommittén, om att papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård. Beroende på att 

Barnkonventionen är en ”mjuk lag” kan regeringen komma undan helskinnad, genom att 

de bara får uppmaningar till att implementera Barnkonventionen bättre. Visserligen är det 

ingen bra kritik för Sverige som sprids i omvärlden med dessa uppmaningar. Då Sverige 

står i ljuset i många andra implementeringar av andra konventioner och rättigheter, kan 

detta problem komma lite i skymundan. Bhabha skriver att stater antingen ser över 

problemen för de behövande grupperna eller så ser de bara förbi dem.
55

 Statens suveränitet 

gör att detta är möjligt, då självständigheten är det som styr landet. Om Sverige inte anser 

att Barnkonventionen ska implementeras för papperslösa barn, så är det (tyvärr), det som 

gäller. Statssuveräniteten segrar över den ”mjuka lagen”, eller rättare sagt utformar att den 

”mjuka lagen” existerar. Här är en del som förenar både den ”mjuka lagen” och Arendts 

prat om staternas suveränitet. Det är staten som har sista ordet då det gäller sin 

implementering av Barnkonventionen för papperslösa barn, högre makter som FN är i 

denna fråga maktlösa. Den ”mjuka lagen” vinner endast om regeringen anser den 

betydelsefull för sitt tycke. 

Barnkonventionen utgör en del av de mänskliga rättigheterna, som enligt Arendt inte är 

naturliga, utan är formuleringar av bekännelser uttryckta i olika avtal.
56

 Känslan av att 

detta stämmer, lyser starkt igenom, då det upplevs som om Barnkonventionen är skapad 

för att ”rentvå” dåliga samveten från de högre makterna. Detta eftersom inte avtalet följs, 

utan fortsätter att utesluta människor. 

4.3. Rätten till utbildning, Regeringen vs. Rädda Barnen 

Regeringen skriver betydligt mer om papperslösa barns rätt till utbildning än rätten till 

hälsa och vård (som skrivs ovan). Detta kan utläsas av Sveriges fjärde rapport, där de tar 

upp kommitténs rekommendation och kritik, som är att alla barn ska garanteras rätten till 

utbildning. Med en observandum då kommittén skriver inklusive papperslösa barn och 

”gömda barn”.
57

 Att regeringen tar upp detta problem, visar på att de är medvetna om det. 

Troligtvis ska regeringen försöka implementera denna rättighet i samhället för många barn 
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56 Jeffrey C, Isaac, 1996, s.64 
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som stått och ännu står utanför denna rättighet, som papperslösa barn gör. Att inte Sverige 

realiserar denna rättighet för papperslösa barn, gör att de bryter mot ännu en artikel i 

Barnkonventionen, artikel 28: rätt till utbildning. I artikeln så står det bland annat att 

Sverige som konventionsstat ska erkänna barnets rätt till utbildning, och i punkt 1 (a) att 

grundutbildning ska vara tillgänglig för alla barn.
58

  

Regeringen medger i sin fjärde rapport, att de ”gömda barnen” inte har motsvarande rätt 

som bosatta barn i Sverige har. Det är ingen lag, utan det är självvalt för kommunerna att ta 

emot ”gömda barn” i skolan. Regeringen har tilldelat dessa kommuner medel, just för att 

det ska vara möjligt för skolorna att ta emot dem.
59

 Här framgår det tydligt vad Arendt 

menade, att det är statssuveräniteten som lyser igenom. Det är staten som bestämmer vad 

som gäller och förorsakar att Barnkonventionen befinner sig i skymundan. Staten avgör 

vilka som kan ta del av lagarna, och här var det påtagligt att utan laglig jämlikhet i 

samhället, så formar staten en anarki av individerna med över- och underprivilegier. 

Staten tillsatte en utredning under perioden 2006-2007, för att se om svensk lag skulle 

kunna linkas sammans med att reglera rätten till utbildning, förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg för ”gömda barn”. Svårigheten är att kunna utforma en ny 

överensstämmande föreskrift med de befintliga ordningarna om offentlighet och sekretess, 

dessutom med underrättelseuppgifts- och anmälningsskyldighet gentemot polis och 

socialtjänst.
60

 Detta är en viktig del att komma underfund med, annars skulle det kunna 

uppstå stor problematik. Det skulle kunna bli ett ohållbart system, för de ”gömda barn” 

som vågar sig till skolan. Av den orsak, att de skulle bli anmälda till polis eller socialtjänst, 

som i sin tur hade tvångsomhändertagit barnen. Möjligtvis hade de även hittat deras 

familjer om barnen skulle säga vart de bodde. Visserligen skulle de få sin rättighet 

accepterad i samhället, men till vilken nivå då, då den skulle förbli en omöjlig rättighet att 

utöva. 

Rädda Barnen är väldigt tydlig i sitt tilläggsprotokoll. De är inte enade med regeringens 

fjärde rapport, när det gäller utbildning för papperslösa barn. Ingen lagbundenhet finns i 

svenska samhället att dessa barn ska ha rätten till utbildning, då de inte är bosatta i 
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samhället. Skollagen innefattar endast de barn som är bofasta i landet, och problemet är att 

inte barn utan papper räknas in här.
61

 Rädda Barnen är bekymrad över att den utredning 

som presenterades i maj 2007, av regeringens undersökning av perioden 2006-2007, endast 

omfattar ”gömda barn”, och då fortfarande kommer att utesluta vissa grupper, som 

papperslösa barn.
62

 Regeringen skriver klart och tydligt i utredningens inledning (SOU 

2007:34) att den endast tilltalar:  

”[...] för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut (dir. 2006:28).”
63

 

Av citatet ovan kan man utläsa hur snäv staten är i sin utveckling i samhället, då de 

utesluter papperslösa barn som inte har sökt asyl eller uppehållstillstånd. Denna 

formulering gör även att barn vars utvisningsbeslut preskriberats eller vars temporära 

uppehållstillstånd gått ut, inte tillämpas av detta förslag. Skolverket klargör också vad de 

tycker om statens missräkning av sitt förslag. De anser, att även papperslösa barn ska ha 

rätt till skolgång, och att kategoriseringen staten gör är fel, då så många andra barn inte 

involveras.
64

 Arendt menade, i sin teori att när en individ inte kan kräva juridisk status som 

en medborgare av nationen, har hon eller han inte några rättigheter. Det är precis det staten 

fortsätter att distribuera med den nya lagen, då papperslösa fortfarande inte omfattas av 

den.  

Barnrättskommittén är medveten om att Sverige har företagit en del åtgärder, men 

kommittén visar sig ändå inte helt nöjd, då de menar att rekommendationen de tidigare gett 

inte har fullgjorts.
65

 Detta eftersom papperslösa barn fortfarande inte involveras då de talar 

endast om ”gömda barn” i sin utveckling av implementeringen av konventionens artikel.  

I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 13 augusti 2009 säger Jan 

Björklund (Sveriges utbildningsminister) att ”Alla barn har rätt att gå i skolan”
66

 Detta har 
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varit en självklarhet under en mycket lång tid, ända sedan 1989 då FN:s konvention om 

barnets rättigheter tillkom. Kritik angående ämnet i fråga har kontinuerligt förekommit från 

bland annat Barnrättskommittén, NGO:s och Barnombudsmannen. Det är därför mycket 

märkligt att det är först nu utbildningsministern och regeringen verkar se problemet. 

Frågan är om det i praktiken kommer att ske någon förändring och om det svenska 

rättsystemet kommer att fullständiggöras. Bara för att Björklund tycker att alla barn ska ha 

rätt till utbildning, innebär det inte att det kommer att bli så. Enligt pressmeddelandet har 

äntligen regeringen konstaterat att utredningens redogörelse angående skolgång för barn 

som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34), är för snäv. De menar att den har behov av 

komplettering för att också inkludera andra grupper av gömda barn, alltså barn vilkas 

beslut om avvisning eller utvisning har preskriberats och barn som befinner sig i landet 

utan att ha ansökt om giltigt tillstånd. Regeringen ska enligt releasen, tillsätta en utredare 

som ska lämna en proposition på hur en utökning av rätten till utbildning ska kunna 

omfatta dessa hittills uteslutna barn.
67

 Men finns det någon indikation på att lagar hittills 

har förändras? Än så länge har bara utredningar tillsatts, och det är ju ingen idé att 

undersökningar tillsätts om inget därefter blir annorlunda. Kommer ändringar verkligen att 

ske från regeringen? Hur lång tid får de ta? Vad man här ska ha i åtanken är att uttalandet 

är ett pressmeddelande och ingen lag. Man ska även vara medveten om att det är en 

politiker som uttalat sig, och är oerhört restriktiv. Regeringen vill framstå som exemplarisk 

och därmed framlägga att de tänker på alla individer, trots att de därefter inte verkställer i 

praktiken. 

Här ser vi åter ett exempel på en artikel i Barnkonventionen, då Sveriges regering är 

skyldig att ge alla barn lika möjligheter oavsett social bakgrund, men dock inte integrerar 

detta i samhället. Att stater stödjer mänskliga rättigheter, utan allvarliga politiska 

åtaganden att ändra sina rutiner, är även en ytterligare grund att den ”mjuka lagen” 

påverkar konventionen och dess inrättande. Staten vill få del av diplomatiskt beröm genom 

att ratificera, som i detta fall Barnkonventionen, samtidigt som de är medvetna om att detta 

medför endast lite ansvar och ingen kostnad för att inte verkställa.
68  
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5. Sammanfattning och slutsats 

Hannah Arendts och Thomas Hammarbergs teorier har applicerats i uppsatsen. Arendt 

menade, att de mänskliga rättigheterna inte är utformade för alla, som de utgör sig för att 

vara. Det är människans status som gör att hon eller han har rätten till rättigheter. Hon 

menade, att det är med hjälp av statssuveräniteten som regeringen kan bestämma hur landet 

ska styras, och vem som ska innefattas i rättsystemet. Människor som inte erkänns av 

regeringen står utanför samhället och dess rättigheter, en kategorisering skapas. Människor 

som inte involveras, så som papperslösa barn, är underprivilegierade Barnkonventionen 

och de mänskliga rättigheterna. Hammarberg menar, att Barnkonventionen är en del av en 

”mjuk lag”. Detta på grund av att kränkningar kan ske av konventionen, utan att landet 

döms för sina överträdelser. Det gör att den ”mjuka lagen” lätt kan utnyttjas, då stater vet 

att inga hårda straffåtgärder kommer att inrättas från någon internationell domstol. Även 

här ser vi förbindelsen att staten kan göra vad den själv finner lämpligt genom sin 

statssuveränitet. 

Undersökningen som utförts i uppsatsen har utrett huruvida Sveriges regering tillämpar 

Barnkonventionen för papperslösa barn i praktiken. Undersökningen har specificerat sig på 

några särskilda artiklar i konventionen, som rätten till hälsa och vård och rätten till 

utbildning. Detta då vissa barn har exkluderats från bland annat artikel 24: Hälsa och 

sjukvård och artikel 28: Utbildning. Samtidigt har andra artiklar berörts. I studien har en 

jämförelse emellan två aktörer gjorts, för att på bästa möjliga sätt kunna analysera från två 

skilda håll i samhället. Aktörerna var Sveriges regering och Rädda Barnen. Det som först 

och främst har legat som grundmaterialet var Sveriges fjärde rapport till FN:s 

barnrättskommitté från år 2007 och Tilläggsrapport från Rädda Barnen till FN:s kommitté 

för barnets rättigheter angående svenska regeringens fjärde rapport, från den 8 juni 2008. 

Rädda Barnen och Sveriges regering var huvudsakligen inte överens hur de ansåg att 

regeringen implementerade Barnkonventionen för papperslösa barn. Rädda Barnen 

kritiserade regeringen för att de utesluter dessa barn som ska vara en del av Sverige. Vad 

som framgick av analysen när det handlade om rätten till hälsa och sjukvård för 

papperslösa barn, var att regeringen inte nämnde något om detta för dessa barn i sin fjärde 

rapport. Däremot så tog Rädda Barnen upp problemet i sin tilläggsrapport, och kritiserade 

regeringen för sin passivitet. Det blev tydligt att papperslösa barn som inte sökt asyl i 



25 

 

Sverige utesluts från sina rättigheter, då de inte har tillgång till en garanterad rätt till hälsa 

och sjukvård. Huvudregeln är, att de enbart har rätt till akut sjukvård, men dock till 

fullständigt pris, som det uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
69

 När det gäller 

rätten till utbildning så skriver regeringen om dilemmat i sin rapport. De erkänner, att de 

”gömda barnen” inte har motsvarande rätt som bosatta barn i Sverige har. Regeringen 

tillsatte en utredning för att se om den svenska lagen skulle kunna omfatta ”gömda barn”. 

Rädda Barnen är inte enade med regeringens fjärde rapport, när det gäller utbildning för 

papperslösa barn. Ingen lagbundenhet finns i svenska samhället att dessa barn ska ha rätten 

till utbildning, då de inte är bosatta i samhället. Rädda Barnen var oroad av att utredningen 

från regeringen, som sedan presenterades i maj 2007, endast omfattade ”gömda barn”. 

Detta för att staten fortfarande utesluter vissa grupper, som papperslösa barn.  

Papperslösa barn omfattas varken av Barnkonventionen, som ska vara en del av det 

svenska rättssystemet (fast ännu inte är det). De omfattas heller inte av det svenska 

rättssystemet som är baserat på vad regeringen anser. Om regeringen hade tagit sitt förnuft 

till fånga och utformat det svenska rättssystemet utav Barnkonventionen, så hade många 

problem upphört att förekomma. Detta för att Barnkonventionen omfattar alla barn, och 

skulle då ge papperslösa barn rätt att ha rättigheter, som den i själva verket ska generera. 

Det skulle göra skillnad om konventionen fick status som lag.  

Mänskliga rättigheter åsyftar varje individ och Barnkonventionen gäller för varje barn i 

världen, men så är dock inte fallet. Bekräftelsen har gjorts med denna uppsatsredogörelse 

om papperslösa barn i Sverige. Arendt menade, att mänskliga rättigheter bör gälla för alla 

människor. Vad annat kan man ha förtröstan på, när alla inte kan förlita sig på de 

mänskliga rättigheterna. Det är ett stort misslyckande för mänskliga rättigheters mentalitet, 

då deras grundtankar inte fungerar. Inte heller kan alla som lever i Sverige förlita sig på 

den svenska lagstiftningen, vilken utesluter vissa människor. Det är ett stort bakslag för 

samhället, då staten skapar sig en kategorisering, där människors status har betydelse för 

hur de blir behandlade. Ett papperslöst barn, som lever i Sverige, har inte rättigheter och 

skyldigheter som landets rättsmätiga individer har, ”de finns bara till”, knappt det. 
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5.1. Så, vem ger egentligen rätten att ha rättigheter? 

Det är västvärlden som skapat konceptet mänskliga rättigheter och bidragit till att 

Barnkonventionen formats. Fastän denna stora framgång för mänskligheten, så tillämpar 

inte ens västvärlden dem fullt ut.  

Representanter från regeringen har en styrande hand på flera håll och kanter. De arbetar i 

FN, och är dem som ska vidareutveckla så att mänskliga rättigheters koncept inrättas, alltså 

att de gäller för alla människor. Det är även regeringsmänniskor i staten, som avgör om 

vilka rättigheter som ska implementeras i landet. Här är det statssuveräniteten som har 

övertaget, och medverkar till att underprivilegier fortskrider i världen och samhället. 

Utformandet poängterar att det är regeringen som människor är tvungna att förlita sig på, 

oavsett var de jobbar. Uppsatsens redogörelse och analys bekräftar detta, då den pekar på 

att det är Sverige som i praktiken bestämmer vem det är som har rätten att ha rättigheter i 

landet, alltså Sverige som stat. Då de inte beviljar, trots sin ratificering av FN:s konvention 

om barnets rättigheter, att papperslösa barn ska ha rättigheter. 
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6. Avslutande diskussion 

Sjukvård är något som är livsnödvändigt och viktigt för alla människor, i synnerhet för 

papperslösa barn, där säkerligen många av dem har upplevt förödande händelser som 

medfört svåra psykiska skador. Många av barnen har även kroppsliga skador, kanske på 

grund av minor eller dylikt. Det är då viktigt att de kan få tillgång till vård och inte behöver 

oroa sig för att de inte har behörighet eller inte råd. De behöver få rätt till att bearbeta sina 

trauman. Många gravida kvinnor lever gömda (papperslösa), och behöver få sjukvård med 

förlossningen, för att förhindra att infektioner inträffar för kvinnan eller barnet.  

Meningsfull aktivitet är viktigt för barn, så som utbildning, eftersom barn ofta måste 

stimuleras och är i stort behov av sysselsättning. Om barn inte får någon sysselsättning kan 

det leda till fel slags aktiviteter så som brottslighet. Därför är det mycket viktigt att ge 

papperslösa barn rätt till utbildning. Inte bara för att det kanske motverkar brottslighet, 

utan för att det bidrar till lärdom om det svenska språket, kulturen och samhället. Det gör 

att papperslösa möjligtvis kan känna sig trygga i den nya omgivningen de lever i, och det 

är en viktig känsla för barn.  

6.1. Finns det något svar på varför regeringen inte involverar 

papperslösa barn i sin implementering av Barnkonventionen i det 

svenska samhället?  

Artikel 4 i konventionen tar upp att Sverige som en konventionsstat har ansvar att se till att 

konventionens rättigheter efterföljs med att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder med 

mera.
70

 Thomas Hammarberg skriver i ”Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets 

rättigheter”, att man kan se hur allvarsamt stater tar på konventionen genom att se i vilken 

grad staten väljer att tillämpa artikel 4, då det reflekterar statens politiska vilja.
71

 Sverige 

tar mycket allvarsamt på konventionen, då det gäller ”andra barn” i samhället, men det är 

sannerligen inte tillräckligt, då det svenska rättssystemet brister för papperslösa barn. 

Sverige är en av världens mest utvecklade välfärdsstater, det medför att det bör finnas 
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lämpliga åtgärder som regeringen kan göra för att involvera dessa barn, och låta dem få 

rättigheter de är menade att ha. Fortsättningsvis i artikel 4 så skrivs det att 

konventionsstaten ska anamma sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av 

tillgängliga resurser, då det är fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
72

 

Sverige är inget fattigt land om man jämför med många andra länder som ratificerat 

Barnkonventionen. Med sin välfärd borde Sverige ha tillgångar till resurser för att hjälpa 

papperslösa med hälsa och sjukvård och utbildning. Detta kan väl alltså inte vara den 

avgörande anledningen till varför regeringen inte involverar papperslösa barn till sin 

implementering av Barnkonventionen. 

Arendt åsyftade, att statssuveräniteten var ett medverkande fel till att mänskliga rättigheter 

inte implementerade för alla. Statssuveräniteten var även en avgörande orsak till att man 

kan kalla Barnkonventionen för en ”mjuk lag”, som Hammarberg gör. Något som 

verkligen är värt att fundera över är om suveräniteten mer stjälper än hjälper en del 

människor när det gäller mänskliga rättigheter. Även om avsikten med mänskliga 

rättigheter är lysande, så är det den fastställande makten, den beslutande auktoriteten som 

genom sin suveränitet likväl kan fastlägga vem som ska involveras i landets rättssystem. 

Konsekvensen man kan dra av detta är att regeringar som har varit med att konstruera 

konceptet, också är ”förövarna” på att dess grundtanke inte upprätthålls. Att regeringar kan 

”vända kappan efter vinden” gör att Barnkonventionen framstår som skör. Ja, som en 

”mjuk lag”. 

En annan orsak som jag kommer att tänka på, är om det möjligtvis kan vara en kvarlevnad 

från världskrigens tid, då nationalismen dominerade. Arendt menade ju, att under denna tid 

så formades motsättningar mellan nationalstaten och principerna av mänskliga rättigheter. 

Kan det vara så att bland annat Sverige vill hålla kvar den lilla fosterlandskänsla som de 

fortfarande kan styra över? Vill regeringen vidrätthålla att nationalstaten ska bevaras så 

gott det nu går, och därmed ha för avsikt att inte alla mänskliga rättigheters principer kan 

tas i akt. Denna tanke leder vidare till Bhabha, som skrev om Colorados republikanska 

kongressledamot, Tom Tancredo, i sitt verk.
73

 Tancredo, uttryckte sig i debatten om 

migrationen i USA. Tancredo menade, att genom att erbjuda gratis skolgång och rätt till 
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hälsa och sjukvård, ger det en effekt som av en magnet, vilket drar människor (migranter) 

till detta land. Tancredo menade att man ska förneka socialservice till dem, för att 

avmagnetisera processen.
74

 Kan detta möjligtvis vara ett skäl till att Sveriges regering inte 

anser att de papperslösa barnen är landets medborgare, och därför ska de inte vara del av 

det svenska rättsystemet och inte ha tillgång till samma rättigheter. Kan detta stämma in på 

Sveriges regering och deras sätt att handskas med ”problemen”, fast här är det inte uttalat, 

utan det förs i det tysta. Är det så att regeringen inte vill att Sverige ska uppfattas som ett 

tryggt land för papperslösa att leva i, på grund av att de vill undvika att få en 

”magneteffekt”. Detta är kanske ett litet sidospår från vilken litteratur jag valt att utforska i 

min uppsats, men jag tycker att det var en intressant tanke att ha med. De olika tankesätten 

bidrar till att avsnittets frågeställning, kanske inte har något svar på varför regeringen inte 

accepterar att papperslösa barn ska ha lika rättigheter som medborgerliga barn i Sverige 

har.  

Jag vill nu fullborda uppsatsen med några avslutande ord, som jag tycker sammanfattar det 

hela. Barnkonventionen är uppenbar och självklar, enligt den har alla barn i samhället lika 

rättigheter, oberoende av vilken ställning de har, till exempel om de har uppehållstillstånd 

eller inte, om de lever gömda eller inte. Men likväl så ser verkligheten annorlunda ut, även 

i ett land som Sverige, som har ett av de mest utvecklade välfärdssystem i världen. Man 

kan fråga sig om det är värdigt Sverige att inte följa Barnkonventionens 

rekommendationer? 
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