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MÅNDAG 2 JULI 
 
08.00-08.40 Invigning av Barnrättstorget med Lilla Almedalen Special, panelsamtal om de   

viktigaste barnrättsfrågorna i valet 2018  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen, TÄLTET  

09.10-09.50 Placerade barn har lägre skolresultat än andra barn. Vad görs för att råda bot på 
denna ojämlikhet?  
Placerade barn löper en förhöjd risk att inte lyckas i skolan och att utveckla psykosociala problem. Att gå ut 
grundskolan med behörighet är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en negativ utveckling. Skolans 
uppdrag innebär ett särskilda ansvar för barn som har svårigheter att nå kunskapsmålen.  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. SEMINARIELOKALEN 

 
09.55-10.15 Vad brinner förstagångsväljarna för? Om skogsbruk och trygghet i samhället.  

Kan politikerna svara på frågorna? Ska skogen huggas eller kramas –vems intressen prioriteras? Hur ser 
relationen mellan trygghet och frihet ut? Utbildningsradion. TÄLTET 

 
10.20-11.00 Barn i utsatta kommuner och förorter.  

Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Hur tillgodoses barns rättigheter i utsatta kommuner och förorter? 
Hur är det att växa upp på platser där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i 
övriga landet? Barnombudsmannen. SEMINARIELOKALEN 

 
11.05-11.25 Alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Har alla barn i Sverige samma 

förutsättningar?  
Majoriteten av barn och unga i Sverige har goda uppväxt- & levnadsvillkor men inte alla. Barnrättskommittén 
kritiserar Sverige för kommunala/regionala skillnader som strider mot barnets rätt till likvärdiga villkor. Hur ska 
Sverige säkerställa att varje barn ges möjlighet till goda uppväxtvillkor?  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen. TÄLTET 

 
11.30-12.10 Våld, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa – 50 000 samtal med barn och unga                         

Tjej-, trans- och ungdomsjourerna i Sverige är tillsammans den största aktören för stöd på nätet. Antalet 
stödsamtal till jourerna har ökat enormt men verksamheterna bygger på ideella krafter och resurserna är 
otillräckliga. Hur ska Sverige ta ansvar för barn och ungas upplevelser och vittnesmål?  
Tjejjouren Väst. SEMINARIELOKALEN 

 
12.15-12.35 Vad brinner förstagångsväljarna för?  

Om transpersoner och miljön. Kan politikerna svara på frågorna? Är miljövänligt bara för feta plånböcker? Hur 
ser det ut för transpersoners otrygghet och rättigheter? Utbildningsradion. TÄLTET  

 
12.40-13.20 Barnrättighetsbaserat arbetssätt i kommunen.  

Då barnkonventionen förväntas bli svensk lag ökar ansvaret för att efterleva konventionen på kommunal nivå. 
Att införliva barnkonventionen i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. Ansvaret ligger 
ytterst hos de lokala politikerna och tjänstemän. Barnombudsmannen. SEMINARIELOKALEN 

 
13.25.13.45 Lilla Almedalen. TÄLTET 

Ellen Junti (M) möter Jennie Gustafsson och Nathalie Bred (SVEA),  
Laith Fathulla och Jessica Madan (SDUF). 
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13.50-14.30 Vad görs för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism?  
Kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna 
behöver öka inom offentlig verksamhet. Vad kan man som medarbetare göra om man uppmärksammar en 
person som sympatiserar med och/eller befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö? Statens 
Institutionsstyrelse, SiS. SEMINARIELOKALEN 
 

14.35-14.55 Lilla Almedalen. TÄLTET 
 Julia Kronlind (SD) möter Georg Hall Blixt, Nora Danielsson och Alicia Nylander (Fler Unga).  
 

15.00-15.40 Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn.  
Barn utsätts för våld i familjen men också för samhällsvåld, internetrelaterade brott, våld i unga 
kärleksrelationer och extremism. När ska Sverige ta barns utsatthet på allvar och bekämpa våld mot barn på 
alla nivåer? Går det att få fram en samlad nationell strategi med barns behov i fokus?  
Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet, Barnombudsmannen. 
SEMINARIELOKALEN  

 
15.45-16.05 Barn och unga som lever med våld hemma, i skolan och i samhället – hur tar vi 

ett samlat grepp?  
Barn som lever med våld på flera nivåer; i samhället, i familjen och i relationer med jämnåriga är de 
allvarligast drabbade. Istället för att se sambandet mellan barnen och våldet betraktas de som separata 
företeelser. Vi behöver en nationell strategi som tar ett samlat grepp kring detta.  
Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet, Barnombudsmannen. 
TÄLTET 

 
16.10-16.50 Rätten till ett (tecken)språk för goda skolresultat.  

Språklagen säger att alla har rätt till sitt språk. Trots detta får inte alla barn som är döva eller har en 
hörselnedsättning möjlighet att lära sig sitt språk, svenskt teckenspråk. Gäller då inte språklagen även dessa 
barn? Självklart gör den det och därför lyfter vi frågan som inte bara handlar om kommunikation utan också 
om delaktighet, tillgänglighet och individers möjlighet att få lära utifrån sina förutsättningar och nå goda 
skolresultat. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. SEMINARIELOKALEN 

 
16.55-17.15 Samtal och mingel: Vad ska en god man göra för ensamkommande barn?  

Det finns  många aktörer kring ensamkommande barn och rollfördelningen är ibland otydlig. Det kan i sin tur 
innebära att barnet inte får den hjälp det har rätt till. För att förtydliga rollerna och barnets rätt har 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, tagit fram två skrifter inom Allmänna arvsfonden-finansierade 
projektet ”Min rätt - Din roll”.  
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS. TÄLTET     

17.20-18.00 Traumafokuserat arbete med små barn som har erfarenhet av flykt undan krig 
och konflikt. Individer med erfarenheter av krig och flykt riskerar att utveckla en traumarelaterad 
problematik. Hur ser insatserna ut för de allra yngsta barnen och deras föräldrar som är i behov av 
traumafokuserad vård? Vad kan vi göra för att tillgodose alla barns lika rätt till vård, hälsa och utveckling? 
Svenska Röda Korset. SEMINARIELOKALEN 
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TISDAG 3 JULI 
 

08.00-08.40 Högkonsument eller porrfri? Svenska ungdomars pornografikonsumtion över en 
10-års period. I tre skolundersökningar har svenska ungdomars pornografikonsumtion undersökts. 
Resultaten visar att vi idag har en större grupp av högkonsumenter men också en större grupp unga som inte 
tittar på porr alls. Hur går dessa trender att förstå? Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, 
Linköpings universitet. SEMINARIELOKALEN 

   
08.45-09.05 Barnkonventionen -  vägen framåt.  

Barnkonventionen ratificerades för snart 30 år sedan. Trots det finns fortfarande allvarliga brister i hur barns 
mänskliga rättigheter tillgodoses, exempelvis barns rätt att komma till tals och hur barnets bästa bedöms. 
Seminariet handlar om hur barns rättigheter stärks med barnkonventionen som lag. 
Barnombudsmannen. TÄLTET 

 
09.10-09.50 Tillgängliga lärmiljöer för likvärdig utbildning.  

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Denna rättighet innebär att utbildningen måste vara tillgänglig för 
alla elever, oavsett funktionsförmåga. Hur kan vi säkerställa att de lärmiljöer som eleverna vistas i är 
tillgängliga i såväl pedagogiska som fysiska och sociala hänseenden?  
Myndigheten för delaktighet. SEMINARIELOKALEN 

 
09.55-10.15 Vad brinner förstagångsväljarna för? Om dövas rättigheter och om psykisk 

ohälsa. Kan politikerna svara på frågorna? När får döva samma rättigheter som hörande? Kan det finnas 

fördelar med att ändra Sveriges drogpolitik? Utbildningsradion. TÄLTET 
 
10.20-11.00 Barn i familjerättsliga konflikter.  

Barn med föräldrar i konflikt efter separation är barn som riskerar att fara mycket illa. Det är också barn som i 
hög utsträckning lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och där det förekommer våld. Hur kan 
samhället skapa bättre förutsättningar för dessa barn?  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. SEMINARIELOKALEN 

 
11.05-11.25 MeToo och tystiklassen 

Drygt var femte elev säger sig ha varit utsatt för övergrepp. Sexuella övergrepp har fått stor uppmärksamhet i 
media och samhällsdebatt den senaste tiden. Omfattningen av sexuella kränkningar mot skolbarn har blivit 
allmänt känd och kommit i fokus, bland annat tack vare #metoo och #tystiklassen.  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen. TÄLTET 

 
11.30-12.10 Hur förebygger skolor kränkningar mot elever?  

Många elever utsätts varje år för kränkningar i skolan. Detta är inte acceptabelt. Anmälningarna till Barn- och 
Elevombudet ökar för varje år. Även då det enligt lag råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Skolenkäten 
visar att fler och fler elever känner otrygghet i skolan.  
Barn- och Elevombudet BEO, Skolinspektionen. SEMINARIELOKALEN 

 
12.15-12.35 Är familjecentralen en arena för föräldraskapsstöd?                        

Hur kan föräldraskapsstöd samordnas och främja integration och jämställdhet? Enligt FN:s barnkonvention 
ska staten stödja föräldrar för att ge barn en bra start i livet. Det är idag komplext att vara förälder och 
föräldraskapsstödet behöver samordnas. Hur kan samhället arbeta för att stödja föräldrar och samtidigt verka 
för integration och jämställdhet? Reg. Örebro län/FFFF. TÄLTET  
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12.40-13.20 Likvärdig utbildning – varför brister det? 
Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får inte en likvärdig utbildning. Det visar vår kartläggning av 
hur skolsituationen ser ut för de barn, unga och vuxna som ofta har behov av anpassningar och stöd. Hur väl 
utbildningen fungerar avgörs istället av om man har engagerade föräldrar eller en enskild skolas 
engagemang. Hur kommer vi till rätta med den bristande likvärdigheten?  
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. SEMINARIELOKALEN 
 

13.25.13.45 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Lena Hallengren (S) möter Ebba Kock (Sveriges Elevkårer), Matilda Karlsson och Elin Hallrin (Maskrosbarn). 

13.50-14.10 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Gustav Fridolin (MP) möter Erik Kochbati (Sveriges Elevkårer), Jennie Gustafsson och Nathalie (SVEA), 
Jackie Stål och Isal Sandell (TILIA).  

14.15-14.55 Bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp.                  
Kunskapen om ungdomar som begår sexuella övergrepp behöver öka inom vård och behandling. Det har 
funnits få metoder om hur man behandlar och bedömer unga som har begått sexuella övergrepp. Nu finns en 
vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp framtagen.  
Statens Institutionsstyrelse, SiS SEMINARIELOKALEN 

 
15.00-15.40 Att göra barnrätt till praktik. 

Hur vet vi att vi lever upp till barnkonventionen i praktiken? Att förbereda sin organisation inför att 
barnkonventionen blir lag börjar med att kartlägga den egna verksamheten ur ett barnrättsperspektiv. 
Arbetssättet behöver vara strukturerat, utvecklingsbehov identifieras och åtgärder planeras. 
Barnombudsmannen. SEMINARIELOKALEN 

 
15.45-16.05 Säkra Varje Unge 

Om säkert internetanvändande med inriktning på näthat, nätmobbning, kränkningar och gromning. Genom 
vår utbildning  informerar vi om vad det finns för risker på nätet, vad man kan göra för att undvika dem samt 
vad man ska göra om man har blivit utsatt. Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge. TÄLTET 

16.10-16.50 Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?                                  
90 procent av alla som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Under en kort tid i skolåren står fönstret mot ett 
eventuellt tobaksbruk öppet. 8 av 10 barn vill se ett förbud mot rökning under skoltid, för alla i skolan. 
Tobaksfrågan är en barnrättsfråga. Unga Drogförebyggare, Yrkesföreningar mot tobak, 
Tobaksfria barn. SEMINARIELOKALEN 

 
16.55-17.15 Hur kan vi garantera barns rättigheter när de är placerade inom dygnsvård?       

I genomsnitt är det ett barn i varje klass som är omhändertaget någon gång under sin uppväxt. Forskning 
visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. De har ofta sämre tillgång till den vård de 
behöver och lever oftare ofta under sämre ekonomiska villkor än andra barn.  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen. TÄLTET     

17.20-18.00 Hur skapar vi en jämlik barndom?  
Ojämlikheten fortsätter att öka och barnen är den grupp som i störst utsträckning drabbas. Det krävs 
progressiva förslag för att vända utvecklingen. Vad bör finnas med i en handlingsplan för en jämlik barndom? 
Rapportförfattaren Thomas Hammarberg presenterar rapporten och därefter följer ett panelsamtal.   
Unga Örnars Riksförbund, Tankesmedjan Tiden. SEMINARIELOKALEN 
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ONSDAG 4 JULI 
 
08.45-09.05 Förnyelselabbet och SVID-Stiftelsen svensk industridesign TÄLTET 
 
09.10-09.50 Det är mitt liv! - Om sambandet mellan att inte få bestämma över sitt liv och 

barnmisshandel. 
Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv 
begränsas.  Det kan handla om att inte själv få välja vem en ska gifta sig med. Det kan också handla om att 
inte få välja hur en ska se ut eller vad en ska ha på sig.  
Länsstyrelsen Östergötland, Stiftelsen Allmänna Barnhuset SEMINARIELOKALEN 

 
09.55-10.15 Vad brinner förstagångsväljarna för? Om antisemitism och bostadssegregation. 

Kan politikerna svara på frågorna? Hur kan vi få ett samhälle med nolltolerans mot antisemitism? Och vad 
kan göras mot bostadssegregationen? Utbildningsradion. TÄLTET 

 
10.20-11.00 Våld löser inget! 

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn 
försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har 
de fått? Stiftelsen Allmänna Barnhuset. SEMINARIELOKALEN 

 
11.05-11.25 Barns rätt att komma till tals i socialtjänsten                                 

Barn som av olika anledningar befinner sig inom den sociala barnavården tillhör en av de mest utsatta 
grupperna av barn i Sverige. Behöver vi hitta nya rutiner för att barn ska komma till tals i Socialtjänsten eller 
handlar det ”bara” om att göra det som redan står i lagar och barnkonventionen?  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen. TÄLTET 

 
11.30-12.10 Fula gubbar och pedofiler – vår stereotypa bild av förövare begränsar                                 

Sexuella övergrepp mot barn väcker ofta starka känslor av hat och krav på stränga straff för förövaren. Men 
för att stoppa sexuella övergrepp mot barn måste vi se verkligheten som den är. Ibland är förövaren en 
mamma, en tonårspojke eller en snäll morfar. Hur ser och förhindrar vi alla övergrepp?  
World Childhood Foundation. SEMINARIELOKALEN 

 
12.15-12.35 Om säkert internetanvändande med inriktning på näthat, nätmobbning, 

kränkningar och gromning.  
Genom vår utbildning informerar vi om vad det finns för risker på nätet, vad man kan göra för att undvika dem 
samt vad man ska göra om man har blivit utsatt.  
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge Säkra Varje Unge. TÄLTET  

 
12.40-13.20 Våld mot barn i familjer med missbruk och psykisk sjukdom.                                                  

Barn och unga i familjer där föräldrar har missbruksproblem eller psykisk sjukdom löper risk att uppleva våld. 
Barnens behov som anhöriga uppmärksammas sällan av vården. Ofta görs inte orosanmälningar till 
socialtjänsten eller så beaktas de inte i tillräcklig omfattning. Hur ska vi agera?  
Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet. SEMINARIELOKALEN 
 

13.25.13.45 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Gunilla Druve Jansson (C) möter Lina Hellmark (BUFFF), Mons Hovde,  
Miriam Hellberg Pennström och Natali Olovson (Fler Unga).  
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13.50-14.30 Är familjecentralen en arena för föräldraskaps                       
Enligt FN:s barnkonvention ska staten stödja föräldrar för att ge barn en bra start i livet. Det är idag komplext 
att vara förälder och föräldraskapsstödet behöver samordnas. Hur kan samhället arbeta för att stödja föräldrar 
och samtidigt verka för integration och jämställdhet?  
Föreningen för Familjecentralers Främjande. SEMINARIELOKALEN 
 

14.35-14.55 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Christina Örnebjär (L) möter Jacob Clarin (Sveriges Elevkårer), Alejandra Castaneda (BUFFF), Bean Khalil, 
Hanna Tebrand och Josefine Fälth (Fler Unga).  
 

15.00-15.40 Hur undervisar vi barn om deras rättigheter? Barnrätt för alla                                                                
Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter- då måste de också förstå dem. Det har tidigare saknats 
material som vänder sig direkt till barnen och förklarar rättigheterna på ett enkelt sätt.  
Barnombudet i Uppsala län. SEMINARIELOKALEN 

 
15.45-16.05 Hur vill de politiska partierna förbättra stödet till barn med en frihetsberövad 

familjemedlem? Barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem är en försummad och 
åsidosatt grupp som ofta saknar det stöd de har rätt till. Idag är stödet bristfälligt på många håll i landet vilket 
ökar risken för att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa och egen kriminalitet. Bufff, Barn och 
ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse. TÄLTET 

16.10-16.50 Vågar vi prata politik i Skolan?  
Varför vågar inte alla prata politik i skolan? Hur ska vi öka engagemanget från elever och skolledare? Är det 
ens lämpligt att prata politik i skolan? Kom och testa dina fördomar och debattera politik och demokrati. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Sveriges Elevråd-SVEA . 
SEMINARIELOKALEN 
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TORSDAG 5 JULI  
 
08.45-09.05 Hur ser vi till att barns rättigheter gäller på riktigt på lokal nivå?  

Det finns för få lokala barnombud i Sveriges kommuner och regioner. Hur kan vi på lokal nivå arbeta för att 
barns rättigheter gäller? Barnombudet i Uppsala län. TÄLTET 

09.10-09.50 Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att involveras i våldsbejakande 
extremism. Barnombudsmannen. SEMINARIELOKALEN 

 
09.55-10.15 Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge.                                                    

Under 2016 var drygt 6 000 barn i åldern 0-17 år aktuella för utredning om vårdnad, boende och umgänge. 
Detta motsvarar cirka 29 barn per 10 000 i denna åldersgrupp. Hur gör familjerättssekreterarna 
riskbedömningar inom ramen för utredningar om vårdnad, boende och umgänge?  
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. TÄLTET 

 
10.20-11.00 När barn är anhöriga till sina föräldrar har de rätt till delaktighet, information och 

stöd. Barn och unga till föräldrar med missbruk, psykisk eller fysisk sjukdom och psykisk 
funktionsnedsättning är en sedan länge en känd riskgrupp. Det kan få konsekvenser för barnets skolgång, 
framtida arbetsliv och den psykiska hälsan på kort och lång sikt. Rätt stöd kan minska stora 
samhällskostnader. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. SEMINARIELOKALEN 

 
11.05-11.25 Hos vem ligger ansvaret för att barn inte ska rekryterats till våldsbejakande 

extremism? De senaste åren har vi kunnat följa berättelser om barn och unga som själva har rest iväg för 
att kriga med eller mot olika islamistiska terroristorganisationer. Hos vem ligger ansvaret för att barn inte ska 
rekryterats till våldsbejakande extremism? Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen. 
TÄLTET 

 
11.30-12.10 Från grundskola till högre studier - hur ska alla kunna göra informerade val? 

Få elever och studenter får idag bra förutsättningar att göra välinformerade val genom sin skolgång och 
studietid. Detta får konsekvenser såväl för individen som för samhället i stort. Hur ska vi säkerställa allas rätt 
att göra informerade val genom hela skolgången och studietiden? SöderS - Södertörns högskolas 
studentkår, Sveriges elevråd – SVEA. SEMINARIELOKALEN 
 

12.40-13.20 Barnhemsturism – en ny form av människohandel                                     
Studier visar att 80 % av de barn som bor på barnhem runtom i världen har minst en förälder i livet. Trots 
detta har antalet barnhem ökat kraftigt i flera länder i takt med turismen, däribland i Kambodja. Problemet är 
den växande barnhems- & volontärturismen som kan bidra till en handel med barn. 
Jämställdhetsmyndigheten. SEMINARIELOKALEN 
 

13.25.13.45 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Jakob Forssmed (KD) möter Ebba Kock (Sveriges Elevkårer),  
Matilda Karlsson och Elin Hallrin (Maskrosbarn).  
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13.50-14.30 De 1001 viktiga dagarna. Satsa på spädbarns psykiska hälsa för tryggare barn 
och en tryggare värld. Varje barn förtjänar lika möjligheter till ett tryggt och hälsosamt liv. De 1001 
första dagarna är viktiga för barnets fortsatta utveckling. Vi vet idag att brister i spädbarnets omsorgsmiljö 
påverkar barnet både kognitivt och emotionellt på lång sikt. Tidiga insatser på olika nivåer är avgörande.  
Nordisk Förening för Spädbarns utveckling SEMINARIELOKALEN 
 

14.35-14.55 Lilla Almedalen. TÄLTET 
Nooshi Dadgostar (V) möter Teresa Linnarsson, Jackie Stål och Isak Sandell (TILIA),  
Laith Fathulla och Jessica Madan (SDUF).  
 

15.00-15.40 Hur bygger vi ett hållbart demokratiarbete i förskola och skola tillsammans med 
barn och unga?  
Vilken roll spelar förskolan och skolan i att stärka barn och ungas demokratiska kunskaper och förmågor? Hur 
kan man jobba konkret i förskola och skola tillsammans med barn och unga för att ta tillvara ungas röst och 
utveckla demokratin. Demokratibygget. SEMINARIELOKALEN 


