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Hvilke rettigheter gjelder for barn?

• Alle universelle menneskerettigheter gjelder i 

prinsippet for alle mennesker, også barn

• EMK, SP og ØSK – noen eksempler på 

internasjonale menneskerettigheter

• Også menneskerettigheter i Norges Grunnlov –

ytringsfrihet, torturforbud m.m.

• Barn er etter hvert gitt særskilte rettigheter som bare 

gjelder for barn – det er dagens tema



Barnekonvensjonen

• Vedtatt av FN på denne dato (!) for 30 år siden

• Gjelder for alle barn mellom 0 og 18

• Overvåkes av barnekomiteen – ikke en domstol

• Verdens mest populære konvensjon – ratifisert av 

196 stater – alle verdens land, bortsett fra ett –

hvilket? 





Barnekonvensjonen i Norge

• Ratifisert i 1991. I 2003 bestemte Stortinget at 

Barnekonvensjonen skulle ha mer vekt enn norsk 

lov

• Konvensjonen har preget både lovgivning, 

politikkutvikling for øvrig og enkeltsaker i 

forvaltningen og domstolene

• I 2014 vedtok Stortinget også en ny bestemmelse 

i Grunnloven, § 104, som delvis bygger på 

barnekonvensjonen



Innholdet i barnekonvensjonen



Artikkel 2: Prinsippet om ikke-

diskriminering

• Barn er beskyttet mot diskriminering på bakgrunn 

av sin egen eller foreldrenes kjønn, etniske 

opprinnelse, funksjonshemming, religion osv.

• Fra barnehagelovens formålsparagraf (§ 1 tredje 

ledd tredje punktum):

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering.



Artikkel 3: Prinsippet om barnets 

beste

• "Ved alle handlinger som berører barn,(…), skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn."

• Særegenbestemmelse for barnekonvensjonen

• Fra rammeplan for barnehagen:

• Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha 

barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 

og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp 

som gjelder for all barnehagevirksomhet.



Artikkel 6: Retten til liv, 

overlevelse og utvikling

• Liv er "det høyeste rettsgodet" – gjenfinnes i flere 

andre konvensjoner

• Men art. 6 i BK inneholder mer – også en rett til 

utvikling

• Barnehagelov og rammeplan har flere 

bestemmelser som sikter mot barnets utvikling



Artikkel 12: Retten til 

medvirkning

• Retten til å si sin mening og å bli hørt – i tråd med 

alder og modenhet

• En nyvinning med barnekonvensjonen – ikke kjent 

fra annet rettslig rammeverk tidligere

• Barnehagelov og rammeplan har nå etter hvert 

flere bestemmelser om dette. En 

generalbestemmelse i barnehageloven § 3



Artikkel 31: Retten til hvile, lek, 

fritid og kulturelle aktiviteter

• En særegen bestemmelse i barnekonvensjonen 

• Av særlig betydning i land der barn arbeider mer 

enn her, men også betydning i Norge

• Fra barnehagelovens formålsparagraf:

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 

barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek 

og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap



Takk for oppmerksomheten!


