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SÖ 1990:20

Convention on the Rights o f
the Child
Preamble
The Ståles Parties to the present Convention,
Considering that. in accordance with the
principles proclaim ed in the C harter o f the
U nited N ations, recognition of the inherent
dignity and o f the equai and inalienable
rights o f all m em bers o f the hum an family is
the foundation o f freedom , justiee and peace
in the world,
Bearing in m in d that the peoples o f the
U nited N ations havé, in the C harter, reafflrm ed th eir faith in fundam ental hum an rights
and in the dignity and worth o f the hum an
person, and havé determ ined to prom ote so
cial progress and better standards of life in
larger freedom,
Recognizing that the U nited N ations has,
in the U niversal D eclaration o f H um an
Rights and in the International C ovenants on
H um an Rights, proclaim ed and agreed that
everyone is entitled to all the rights and freedom s set forth therein, w ithout distinction of
any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or other sta
tus,
Recalling that, in the U niversal D eclara
tion o f H um an Rights, the U nited N ations
has proclaim ed that childhood is entitled to
special care and assistance,
Convinced that the family, as the funda
mental group o f society and the natural environm ent for the growth and weli-being of all
its m em bers and particularly children,
should be afforded the necessary protection
and assistance so that it can fully assum e its
responsibilities within the com m unity,
Recognizing that the child, for the full and
harm onious developm ent o f his or her personality, should grow up in a family environment. in an atm osphcre o f happiness, love
and understanding,
Considering that the child should be fully
prepared to live an individual life in society,
and brought up in the spirit o f the ideals
proclaim ed in the C harter o f the U nited N a
tions, and in particular in the spirit o f peace,
dignity, tolerance, freedom , equality and solidarity,

K onvention om barnets
rättigheter
Inledning
Konventionsstaterna,
som anser att, i enlighet med de principer
som proklam erats i F örenta nationernas
stadga, erkännandet av den inneboende vär
digheten hos alla m edlem m ar av m ännisko
släktet och av deras lika och oförytterliga rät
tigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa
och fred i världen,
som beaktar att Förenta nationernas folk i
stadgan på nytt bekräftat sin tro på de grund
läggande mänskliga rättigheterna och på den
enskilda m änniskans värdighet och värde
och beslutat främ ja sociala framsteg och b ätt
re levnadsvillkor under större frihet,
som erkänner att Förenta nationerna i den
allm änna förklaringen om de mänskliga rät
tigheterna och i de internationella konventio
nerna om mänskliga rättigheter proklam erat
och kom m it överens om att envar är berätti
gad till alla de fri- och rättigheter som däri
anges, utan åtskillnad av något slag, såsom
ras. hudfärg, kön, språk, religion, politisk el
ler annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller ställning i öv
rigt,
som erinrar om att Förenta nationerna i
den allm änna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna proklam erat att barn har rätt
till särskild om vårdnad och hjälp,
som är övertygade om att fam iljen, såsom
den grundläggande enheten i sam hället och
den naturliga miljön för alla dess m edlem 
m ars och särskilt för barnens utveckling och
välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bi
stånd så att den till fullo kan ta på sig sitt
ansvar i sam hället,
som erkänner att barnet, för att kunna upp
nå en fullständig och harm onisk utveckling
av sin personlighet, bör växa upp i en familje—miljö, i en om givning av lycka, kärlek och
förståelse,
som anser att barnet till fullo bör förbere
das för ett självständigt liv i sam hället och
uppfostras enligt de ideal som proklam erats i
Förenta nationernas stadga, och särskilt i en
anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jä m 
likhet och solidaritet,
1 Ö versättning i enlighet med den i prop.
1989/90:107 intagna texten.

Hearing in m in d thal thc need to extcnd
particular care to the ehild has been stated in
the G eneva D eclaration on the Rights o f the
Child o f 1924 and in the D eclaration o f the
Rights o f the Child adopted by the G eneral
Assembly on 20 N ovem ber 1959 and recognized in the Universal D eclaration of H um an
Rights, in the International C ovenant on C i
vil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International C ovenant
on Econom ic, Social and C ultural Rights (in
particular in artiele 10) and in the statutes
and relevant instrum ents o f specialized agencies and international organizations concerned with the welfare o f children,
Bearing in m in d that, as indicated in the
D eclaration o f the Rights o f the Child, “ the
ehild, by reason o f his physical and m ental
im m aturity, nceds special safeguards and
care, including appropriate legal protection,
before as well as after b irth ” ,
Recalling the provisions o f the D eclaration
on Social and Legal Principles relating to the
P rotection and W elfare o f C hildren, with
Special Reference to Foster Placem ent and
A doption N ationally and Internationally; the
U nited N ations Standard M inim um Rules
for th e A dm inistration o f Juvenile Justiee
(“ T he Beijing Rules” ); and the D eclaration
on the Protection o f W om en and C hildren in
Emergency and Arm ed Conflict,
R ecognizing that, in ali countries in the
w orld, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such
children need special consideration,
Taking due account o f the im portance of
the traditions and cultural values o f each people for the protection and harm onious developm ent o f the child,
Recognizing the im portance o f internatio
nal co-operation for im proving the living
conditions o f children in every country, in
p articular in the developing countries,
H avé agreed as follows:

som beaktar att behovet att ge barnet sär
skild om vårdnad fastslagits i 1924 års Genévedeklaration om barnets rättigheter och i
deklarationen om barnets rättigheter, vilken
antogs av generalförsamlingen den 20 no
vem ber 1959, och erkänts i den allm änna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
den internationella konventionen om m ed
borgerliga och politiska rättigheter (särskilt
artiklarna 23 och 24), den internationella
konventionen om ekonom iska, sociala och
kulturella rättigheter (särskilt artikel 10) sam t
i stadgar och tilläm pliga instrum ent för fack
organ och internationella organisationer som
ägnar sig ät barnens välfärd,
som beaktar att, såsom anges i deklaratio
nen om barnets rättigheter, ” barnet på grund
av sin fysiska och psykiska om ognad behöver
särskilt skydd och särskild om vårdnad, inne
fattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före
som efter födelsen” ,
som erinrar om bestäm m elserna i deklara
tionen om sociala och rättsliga principer rö
rande skydd av och omsorg om barn, särskilt
m ed hänsyn till nationell och internationell
placering i fosterhem och adoption; Förenta
nationernas m inim istandardregler för rätt
skipning rörande ungdom sbrottslighet (Pekingreglerna) sam t deklarationen om skydd
av kvinnor och barn i nödsituationer och vid
väpnad konflikt,
som erkänner att det i alla länder i världen
finns barn som lever under exceptionellt svå
ra förhållanden och att sådana barn kräver
särskild uppm ärksam het,
som tar vederbörlig hänsyn till vikten av
varje folks trad itio n er och kulturella värden
när det gäller barnets skydd och harm oniska
utveckling.
som erkänner betydelsen av internationellt
sam arbete för att förbättra barns levnadsvill
kor i varje land, särskilt i utvecklingsländer
na,
har ko m m it överens om följande:

P art I
A rtid e 1
F or the purposes o f the present Convention, a child m eans every hum an being below
the åge o f 18 years unless, under the law
applicable to the child, m ajority is attained
carlier.

A rtikel I
1 denna konvention avses med barn varje
m änniska under 18 år, om inte barnet blir
myndigt tidigare enligt den lag som gäller för
barnet.

Del I

Article 2
1. States Parties shall respect and ensure
the rights set forth in this C onvention to each
ehild w ithin their jurisdiction w ithout discrim ination of any kind, irrespective o f the
child’s or his or her parent’s or legal guardian ’s race, colour, sex, language, religion, political o r other opinion, national, ethnic or so
cial origin, property, disability. birth or other
status.
2. States Parties shall take all appropriate
measures to ensure that the ehild is protected
against all forms of disenm ination or punishm ent on the basis of the status, activities,
expressed opinions, or beliefs o f the child’s
parents, legal guardians, or family members.

A rtikel 2
1. K onventionsstaterna skall respektera
och tillförsäkra varje barn inom deras ju ris
diktion de rättigheter som anges i denna kon
vention utan åtskillnad av något slag, oavsett
barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, po
litiska eller annan åskådning, nationella, et
niska eller sociala ursprung, egendom, han d i
kapp, börd eller ställning i övrigt.
2. K onventionsstaterna skall vidta alla
lämpliga åtgärder för att säkerställa att bar
net skyddas mot alla form er av diskrim ine
ring eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller fam iljem edlem m ars
ställning, verksam het, uttryckta åsikter eller
tro.

A rtid e 3
1. In ali actions concerning children, whether undertaken by public or private social
welfare institutions, courts o f law, adm ini
strative authorities or legislative bodies, the
best interests o f the ehild shall be a prim ary
consideration.
2. States Parties undcrtake to ensure the
ehild such protection and care as is necessary
for his or her well-being, taking into account
the rights and duties o f his or her parents,
legal guardians, or other individuals legally
responsible for him or her, and, to this end,
shall take all appropriate legislative and ad
m inistrative measures.

A rtikel 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig
de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, dom stolar, ad m in istra
tiva m yndigheter eller lagstiftande organ,
skall barnets bästa kom m a i främ sta rum m et.

3. States Parties shall ensure that the insti
tutions, services and facilities responsible for
the care or protection o f children shall conform with the standards established by cornpetent authorities, particularly in the areas of
safety. health, in the num ber and suitability
o f their staff, as well as com petent supervi
sion.
A rtid e 4
States Parties shall underlake all appropri
ate legislative, adm inistrative, and other m e
asures for the im plem entation o f the rights
recognized in the present Convention. W ith
regard to economic, social and eultural
rights, States Parties shall undertake such
measures to the m axim um extent o f their
available resources and, where needed,
w ithin the fram ework o f international co
operation.

2. K onventionsstaterna åtar sig att tillför
säkra barnet sådant skydd och sådan om 
vårdnad som behövs för dess välfärd, med
hänsyn tagen till de rättigheter och skyldighe
ter som tillkom m er dess föräldrar, vårdnads
havare eller andra personer som har lagligt
ansvar för barnet, och skall för detta ändam ål
vidta alla lämpliga lagstiftnings- och adm ini
strativa åtgärder.
3. K onventionsstaterna skall säkerställa
alt institutioner, tjänster och inrättningar
som ansvarar för vård eller skydd av barn
uppfyller av behöriga m yndigheter fastställda
norm er, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa,
personalens antal och lämplighet sam t behö
rig tillsyn.

Artikel 4
K onventionsstaterna skall vidta alla läm p
liga lagstiftnings-, adm inistrativa och andra
åtgärder för att genom föra de rättigheter som
erkänns i denna konvention. I fråga om eko
nom iska, sociala och kulturella rättigheter
skall konventionsstaterna vidta sådana åtgär
der med utnyttjande till det yttersta av sina
tillgängliga resurser och, där så behövs, inom
ram en för internationellt sam arbete.

Article 5
States Parties shall respect the responsibilities, rights, and duties o f parents or, where
applicable, the m em bers o f the extended family o r com m unity as provided for by local
custom , legal guardians or other persons legally responsible for the ehild, to provide, in
a m anner consistent with the evolving capacities o f the ehild, appropriate direction and
guidance in the exercise by the ehild o f the
rights recognized in the present Convention.

A rtikel 5
K onventionsstatem a skall respektera det
ansvar och de rättigheter och skyldigheter
som tillkom m er föräldrar eller, d är så är tilllämpligt, m edlem m ar av den utvidgade fa
miljen eller gem enskapen enligt lokal sedvän
ja, vårdnadshavare eller andra personer som
har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt
som står i överensstäm m else m ed den fortlö
pande utvecklingen av barnets förm åga ge
lämplig ledning och råd då barnet utövar de
rättigheter som erkänns i denna konvention.

Article 6
1. States Parties recognize that every ehild
has the inherent right to life.
2. States Parties shall ensure to the m axi
m um extent possible the survival and developm ent o f the ehild.

A rtikel 6
1. K onventionsstatem a erkänner att vaije
barn har en inneboende rätt till livet.
2. K onventionsstatem a skall till det ytter
sta av sin förmåga säkerställa barnets över
levnad och utveckling.

A rtid e 7
1. T he ehild shall be registered im m ediately after birth and shall havé th e right from
birth to a nam e, the right to acquire a nationality, and, as far as possible, the right to
know and be cared for by his or her parents.
2. States Parties shall ensure the implem entation o f these rights in accordance with
th eir national law and th eir obligations under
the relevant international instrum ents in this
field, in particular where the ehild would
otherw ise be stateless.

A rtikel 7
1. Barnet skall registreras om edelbart efter
födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett
nam n, rätt att förvärva ett m edborgarskap
och. så långt det ä r möjligt, rätt att få vetskap
om sina föräldrar och bli om vårdat av dem.
2. K onventionsstatem a skall säkerställa
genom förandet av dessa rättigheter i enlighet
med sin nationella lagstiftning och sina åta
ganden enligt tilläm pliga internationella in
strum ent på detta om råde, särskilt i de fall då
barnet annars skulle vara statslöst.

A rtid e 8
1. States Parties undertake to respect the
right o f the ehild to preserve his o r her identity, including nationality, nam e and family
relations as recognized by law w ithout unlawful interference.
2. W here a ehild is illegally deprived of
some or all o f the elem ents o f his or her
identity, States Parties shall provide approp
riate assistance and protection, w ith a view to
speedily re-establishing his or her identity.

A rtikel 8
1. K onventionsstatem a åtar sig att respek
tera barnets rätt att behålla sin identitet, in
nefattande m edborgarskap, nam n och släkt
förhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan
olagligt ingripande.
2. Om ett barn olagligt berövas en del av
eller hela sin identitet, skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att
snabbt återu p p rätta barnets identitet.

A rtid e 9

A rtikel 9
1.
K onventionsstatem a skall säkerställa
att ett barn inte skiljs från sina föräldrar m ot
deras vilja utom i de fall då behöriga myndig
heter, som är underställda rättslig överpröv
ning, i enlighet med tilläm plig lag och till
lämpliga förfaranden, finnér att ett sådant
åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa.
Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett
särskilt fall, t. ex. vid övergrepp m ot eller

1.
States Parties shall ensure th at a ehild
shall not be separated from his o r her parents
against their will, except when com petent authorities subject to judicial review determ ine,
in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for
the best interests o f the ehild. Such determ ination may be necessary in a particular case
such as one involving abuse or neglect o f the

ehild by the parents, o r one where the parents
are living separately and a decision m ust be
m ade as to the child’s place o f residence.
2. In any proceedings pursuant to paragraph I , all interested parties shall be given
an opportunity to participate in the proce
edings and m ake their views known.
3. States Parties shall respect the right of
the ehild who is separated from one or both
parents to m aintain personal relations and
direct contact with both parents on a regular
basis, except if it is contrary to the child’s
best interests.
4. W here such separation results from any
action initiated by a State Party, such as the
detention, im prisonm ent, exile, deportation
o r death (including death arising from any
cause while the person is in the custody o f the
State) o f one or both parents or o f the ehild,
that State Party shall, upon request, provide
the parents, the ehild or. if appropriate, anoth er m em ber o f the family with the essential
inform ation concem ing the w hereabouts of
the absent mem ber(s) o f the family unless the
provision o f the inform ation would be detrim ental to the well-being o f the ehild. States
Parties shall further ensure th at the subm is
sion o f such a request shall o f itself entail no
adverse consequences for the person(s) concem ed.

vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller
då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut
m äste fattas angående barnets vistelseort.
2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna
artikel skall alla berörda p arter beredas m öj
lighet att delta i förfarandet och att lägga
fram sina synpunkter.
3. K onventionsstatem a skall respektera
rätten för det barn som är skilt från den ena
av eller båda föräldrarna a tt regelbundet upp
rätthålla ett personligt förhållande till och d i
rekt kontakt med båda föräldrarna, utom då
detta strider m ot barnets bästa.
4. D å ett sådant åtskiljande är följden av
åtgärder som en konventionsstat tagit in itia
tivet till, t. ex. frihetsberövande, fängslande,
utvisning, förvisning eller dödsfall (innefat
tande dödsfall oavsett orsak m edan personen
är frihetsberövad) gentem ot den ena av eller
båda föräldrarna eller barnet, skall den
konventionsstaten på begäran ge föräldrarna,
barnet eller, om så är läm pligt, någon annan
m edlem av fam iljen de väsentliga upplys
ningarna om den/de frånvarande fam ilje
m edlem m arnas vistelseort, såvida inte läm 
nandet av upplysningarna skulle vara till ska
da för barnet. K onventionsstatem a skall vi
dare säkerställa att fram ställandet av en så
dan begäran inte i sig m edför negativa följder
för den/de personer som berörs.

A rtid e 10
1. In accordance with the obligation of
States Parties under artiele 9, paragraph 1,
applications by a ehild or his or her parents to
enter or lea ve a State Party för the purpose o f
family reunification shall be dealt w ith by
States Parties in a positive, hum ane and expeditious m anner. States Parties shall further
ensure that the subm ission o f such a request
shall entail no adverse consequences för the
applicants and for the m em bers o f their fam i
ly2. A ehild whose parents reside in diffe
rent States shall havé the right to m aintain on
a regular basis, säve in exceptional circumstances personal relations and direct contacts
with both parents. Tow ards that end and in
accordance with the obligation o f States P ar
ties under artiele 9, paragraph 1. States Par
ties shall respect the right o f the ehild and his
or her parents to leave any country, including
their own, and to enter their own country.

A rtikel 10
1. I enlighet m ed konventionsstatem as
förpliktelse under artikel 9, punkt 1, skall
ansökningar från ett barn eller dess föräldrar
om att resa in i eller läm na en konventions
stat för fam iljeåterförening behandlas på ett
positivt, hum ant och snabbt sätt av konven
tionsstatem a. K onventionsstatem a skall vi
dare säkerställa att fram ställandet av en så
dan begäran inte m edför negativa följder för
de sökande och m edlem m ar av deras familj.
2. Ett barn vars föräldrar är b osatta i olika
stater skall ha rätt, utom i undantagsfall, att
regelbundet upprätthålla ett personligt för
hållande till och direkt kontakt med båda
föräldrarna. K onventionsstatem a skall för
detta ändam ål och i enlighet med sin förplik
telse under artikel 9, punkt 1, respektera bar
nets och dess föräldrars rätt att läm na vilket
land som helst, innefattande sitt eget, och att
resa in i sitt eget land. R ätten att läm na ett

T he right to leave any country shall be
subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are neeessary to
protect the national security, public order
(ordre public), public health or m orals or the
rights and freedom s o f others and are consistent with the other rights recognized in the
present Convention.

land skall vara underkastad endast sådana
inskränkningar som är föreskrivna i lag och
som är nödvändiga för att skydda den natio
nella säkerheten, den allm änna ordningen
(ordre public), folkhälsan eller den allm änna
sedligheten eller andra personers fri- och rät
tigheter sam t är förenliga med övriga i denna
konvention erkända rättigheter.

Article 11

A rtikel I I
1. K onventionsstaterna skall vidta åtgär
der för att bekäm pa olovligt bortförande och
kvarhållande av barn i utlandet.
2. För detta ändam ål skall konventionsstatem a främ ja ingåendet av bilaterala eller
m ultilaterala överenskom m elser eller anslut
ning till befintliga överenskom m elser.

1. States Parties shall take m easurcs to
com bat the illicit transfer and non-return o f
children abroad.
2. To this end, States Parties shall prom ote the conclusion o f bilateral o r m ultilateral
agreem ents or accession to existing agreements.
Article 12
1. States Parties shall assure to the ehild
who is capable o f form ing his o r her own
views the right to express those views freely
in all m atters affecting the ehild, th e views o f
th e ehild being given due weight in accordance w ith the åge and m aturity o f the ehild.
2. F or this purpose, the ehild shall in particular be provided the o pportunity to be heard
in any judicial and adm inistrative proceedings affecting the ehild, either directly, or
through a representative o r an appropriate
body, in a m anner consistent with the proce
dural rules o f national law.

A rtikel 12
1. K onventionsstaterna skall tillförsäkra
det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som
rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillm ä
tas betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.
2. F ör detta ändam ål skall barnet särskilt
beredas möjlighet att höras, antingen direkt
eller genom företrädare eller ett läm pligt or
gan och på ett sätt som är förenligt m ed den
nationella lagstiftningens procedurregler, i
alla dom stols- och adm inistrativa förfaran
den som rör barnet.

Article 13
1. T he ehild shall havé the right to freedom o f expression; this right shall include
freedom to seek, receive and im part inform a
tion and ideas o f all kinds, regardless o f fra n 
d ers, either orally, in w riting or in print, in
the form o f art, or through any oth er m edia
o f the child’s choice.
2. T he exercise o f this right may be subject
to certain restrictions, but these shall only be
such as are provided by law and are necessary:
(a) F or respect o f the rights or reputations
o f others; or
(b) F or the protection o f national security
or o f public order (ordre public), or o f public
health or morals.

A rtikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet.
D enna rätt innefattar frihet att oberoende av
territoriella gränser söka, m otta och sprida
inform ation och tan k ar av alla slag, i tal.
skrift eller tryck, i konstnärlig form eller ge
nom an n at uttrycksm edel som barnet väljer.

Article 14

A rtikel 14
1. K onventionsstaterna

1. States P arties shall respect the right of

2. U tövandet av denna rätt får underkas
tas vissa inskränkningar men endast sådana
som är föreskrivna i lag och som är n ödvän
diga
(a) för att respektera an d ra personers rät
tigheter eller anseende; eller
(b) för att skydda den nationella säkerhe
ten, den allm änna ordningen (ordre public)
eller folkhälsan eller den allm änna sedlighe
ten.

skall

respektera

the ehild to freedom of thought. conscience
and religion.
2. States Parties shall respect the rights
and duties o f the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the
ehild in the exercise of his or her right in a
m anner eonsistent with the evolving capacities o f the ehild.
3. Freedom to m anifest one’s religion or
beliefs may be subject only to such lim itations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety order health or
morals, or the fundam ental rights and freedom s o f others.

barnets rätt till tankefrihet, sam vetsfrihet och
religionsfrihet.
2. K onventionsstaterna skall respektera
föräldrarnas och, i förekom m ande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att
på ett sätt som ä r förenligt med barnets fort
löpande utveckling ge barnet ledning då det
utövar sin rätt.
3. Friheten att utöva sin religion eller tro
får underkastas endast sådana inskränkning
a r som är föreskrivna i lag och som är
nödvändiga för att skydda den allm änna sä
kerheten, ordningen, folkhälsan eller den all
m änna sedligheten eller andra personers
grundläggande fri- och rättigheter.

A rtid e 15
1. States Parties recognize the rights o f the
ehild to freedom o f association and to free
dom o f peaceful assembly.
2. N o restrictions may be placed on the
exercise o f these rights other thån those imposed in conform ity with the law and which
are necessary in a dem ocratic society in the
interests o f national security o r public safety,
public order (ordre public), the protection o f
public health or m orals or the protection o f
the rights and freedom s o f others.

A rtikel 15
1. K onventionsstaterna erkänner barnets
rätt till föreningsfrihet och till fredliga sam 
m ankom ster.
2. U tövandet av dessa rättigheter får inte
underkastas andra inskränkningar än sådana
som är föreskrivna i lag och som ä r nödvän
diga i ett dem okratiskt sam hälle med hänsyn
till den nationella säkerheten eller den all
m änna säkerheten, den allm änna ordningen
(ordre public), för skyddandet av folkhälsan
eller den allm änna sedligheten eller av andra
personers fri- och rättigheter.

Article 16
1. No ehild shall be subjected to arbitrary
or unlawful interference with his or her
privacy, family, hom e or correspondence,
nor to unlawful attacks on his or her honour
and reputation.
2. The ehild has the right to the protection
o f the law against such interference or at
tacks.

A rtikel 16
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga
eller olagliga ingripanden i sitt privat- och
familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens
och inte heller för olagliga angrepp på sin
heder och sitt anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot
sådana ingripanden eller angrepp.

A rtid e 17
States Parties recognize the im portant
function perform ed by the mass m edia and
shall ensure that the ehild has access to infor
m ation and m aterial from a diversity o f na
tional and international sources, especially
those aim ed at the prom otion o f his or her
social, spiritual and m oral well-being and
physical and m ental health. To this end, Sta
tes Parties shall:
(a)
Encourage the mass m edia to dissem inate inform ation and m aterial o f social and
cultural benefit to the ehild and in accordance w ith the spirit o f article 29;

A rtikel 17
K onventionsstaterna erkänner den viktiga
uppgift som m assm edier utför och skall sä
kerställa att barnet har tillgång till inform a
tion och m aterial från olika nationella och
internationella källor, särskilt sådant som
syftar till att främ ja dess sociala, andliga och
m oraliska välfärd och fysiska och psykiska
hälsa. K onventionsstaterna skall fö rd e tta än 
dam ål
(a)
uppm untra m assm edier att sprida in
form ation och m aterial av socialt och kultu
rellt värde för barnet och i enlighet med an 
dan i artikel 29;

(b) Encourage international co-operation
in the production, exchange and dissem ination o f such inform ation and m aterial from a
diversity o f cultural, national and internatio
nal sou rees;
(c) Encourage the production and dissemination o f children’s books;
0d) Encourage the mass m edia to havé particular regard to the linguistic needs o f the
ehild who belongs to a m inority group or who
is indigenous;
(e) Encourage the developm ent o f appropriate guidelines for the protection o f the
ehild from inform ation and m aterial injurious to his o r her well-being, hearing in m ind
the provisions o f a rtid e s 13 and 18.

(b) u p p m u n tra internationellt sam arbete
vad gäller produktion, utbyte och spridning
av sådan inform ation och sådant m aterial
från olika kulturer och nationella och inter
nationella källor;
(c) u p p m untra produktion och spridning
av barnböcker;
(d) u p p m u n tra m assm edier att ta särskild
hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn
som tillhör en m inoritetsgrupp eller en urbe
folkning;
(e) u p p m u n tra utvecklingen av lämpliga
riktlinjer för att skydda barnet mot inform a
tion och m aterial som ä r till skada för barnets
välfärd, med beaktande av bestäm m elserna i
artiklarna 13 och 18.

Article 18

A rtikel 18
1. K onventionsstaterna skall göra sitt bäs
ta för att säkerställa erkännandet av princi
pen att båda föräldrarna har gem ensam t an 
svar för barnets uppfostran och utveckling.
F öräldrar eller, i förekom m ande fall, vård
nadshavare har huvudansvaret för barnets
uppfostran och utveckling. Barnets bästa
skall för dem kom m a i främ sta rum m et.

1. States Parties shall use th eir best efforts
to ensure recognition o f the principle that
both parents havé com m on responsibilities
for the upbringing and developm ent o f the
ehild. Parents or, as the case m ay be, legal
guardians, havé the prim ary responsibility
for the upbringing and developm ent o f the
ehild. T he best interests o f the ehild will be
their basic concern.
2. F or the purpose o f guaranteeing and
prom oting the rights set forth in the present
C onvention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guar
dians in the perform ance o f their childrearing responsibilities and shall ensure the
developm ent o f institutions, facilities and
services for the care of children.
3. States Parties shall take all appropriate
m easures to ensure that children o f working
parents havé the right to benefit from childcare services and facilities for which they are
eligible.
A rtid e 19
1. States Parties shall take all appropriate
iegislative, adm inistrative, social and educational m easures to protect the ehild from all
form s o f physical or m ental violence, injury
or abuse, neglect or negligent treatm ent,
m altreatm ent or exploitation including sex
ual abuse, while in the care o f parent(s), legal
guardian(s) or any other person who has the
care o f the ehild.
2. Such protective m easures should. as
ap p ropriate, include effective procedurcs for
tl- S Ö 1990:20

2. För att garantera och främ ja de rättighe
ter som anges i denna konvention skall
konventionsstaterna ge läm pligt bistånd till
föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör
sitt ansvar för barnets uppfostran och skall
säkerställa utvecklingen av institutioner, in 
rättningar och tjänster för vård av barn.
3. K onventionsstaterna skall vidta alla
läm pliga åtgärder för att säkerställa att barn
till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att
åtn ju ta den barnom sorg som de är berättiga
de till.
A rtikel 19
1. K onventionsstaterna skall vidta alla
lämpliga lagstiftnings-, adm inistrativa och
sociala åtgärder sam t åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet m ot alla form er av
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller över
grepp, vanvård eller försum lig behandling,
m isshandel eller utnyttjande, innefattande
sexuella övergrepp, m edan barnet är i föräld
rarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
2. S ådana skyddsåtgärder bör, på det sätt
som kan vara lämpligt, innefatta effektiva
9

thc establishm ent o f social program m es to
provide necessary support for the ehild and
for those who havé thc care o f the ehild; as
well as for other forms o f prevention and for
identification, reporting, referral, investigation, treatm ent and follow-up o f instances of
ehild m altreatm ent described heretofore,
and. as appropriate, for judicial involve-

ment.
A rtid e 20
I A ehild tem porarily or perm anently
deprived o f his or her family environm ent. or
in whose own best intcrests cannot be allowed to rem ain in that environm ent, shall be
entitled to special protection and assistance
provided by the State.
2. States Parties shall in aceordance with
their national laws ensure alternative care for
such a ehild.
3. Such care could include, im er alia, fos
ter placem ent, kajälah o f lslam ic law, adop
tion or if necessary placem ent in suitable in
stitutions for the care o f children. W hcn considering Solutions, due regard shall be paid to
the desirability o f continuity in a chi)d’s upbringing and to the child's ethnic, rcligious,
eultural and linguistic baekground.
Article 21
States Parties that recognize and/or perrnit
the system o f adoption shall ensure that the
best interests o f the ehild shall be the param ount consideration and they shall:
(a) Ensure that the adoption o f a ehild is
authorized only bv conipetent authorities
who determ ine, in aceordance with applicable law and proccdures and on the basis o f all
pertinent and reliable inform ation, that the
adoption is perm issible in view o f the child’s
status conccrning parents, relatives and legal
guardians and that, if required, the persons
concerned havé given their inform ed eonsent
to the adoption on thc basis o f such counselling as may be necessary;
(b) Recognize that inter-country adoption
may be considered as an alternative m eans of
eli ild*s care, if thc ehild cannot be plaeed in a
foster or an adoptive family or cannot in any
suitable m anner be cared for in the child’s
country of origin;
(c) Ensure that the ehild concerned by in
ter-country adoption enjoys safeguards and
standards equivalent to those existing in the
case o f national adoption;

lorfaranden såväl to r u p p rättandet av sociala
program som syftar till att ge barnet och dem
som har hand om barnet nödvändigt stöd,
som för andra form er av förebyggande och
tor identifiering, rapportering, rem ittering,
undersökning, behandling och uppföljning av
fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn
illa sam t, om så är lämpligt, förfaranden för
rättsligt ingripande.
A rtikel 20
1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt
berövats sin fam iljem iljö eller som för sitt
eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i den
na miljö skall ha rätt till särskilt skydd och
bistånd från statens sida.
2. K onventionsstaterna skall i enlighet
med sin nationella lagstiftning säkerställa al
ternativ om vårdnad för ett sådant barn.
3. Sådan om vårdnad kan b l.a. innefatta
placering i fosterhem , kafalah i islamsk rätt,
adoption eller, om nödvändigt, placering i
lämpliga institutioner för om vårdnad om
barn. Då lösningar övervägs skal! vederbörlig
hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i
ett barns uppfostran och till barnets etniska,
religiösa, kulturella och språkliga bakgrund.
A rtikel 21
K onventionsstater som erkänner och/eller
tillåter adoption skall säkerställa att barnets
bästa främ st beaktas och skall
(a) säkerställa att adoption av ett barn
godkänns endast av behöriga m yndigheter,
som i enlighet med tilläm plig lag och tilläm p
liga förfaranden och på grundval av all rele
vant och tillförlitlig inform ation beslutar att
adoptionen kan tillåtas med hänsyn till bar
nets ställning i förhållande till föräldrar, släk
tingar och vårdnadshavare och att, om så
krävs, de personer som berörs har givit sitt
fulla sam tycke till adoptionen på grundval av
sådan rådgivning som kan behövas;
(b) erkänna att internationell adoption
kan övervägas som en alternativ form av o m 
vårdnad om barnet, om barnet inte kan pla
ceras i en fosterfamilj eller adoptivfam ilj eller
inte kan tas om hand på lämpligt sätt i sitt
hem land;
(c) säkerställa att det barn som berörs av
internationell adoption åtn ju ter garantier
och norm er som m otsvarar dem som gäller
vid nationell adoption;

(r/) Takc all appropriate m easurcs to ensure ihat. in inter-country adoption, the placem cnt does not result in im proper financial
gain for thosc involved in it;
(e) Prom otc, whcre appropriate, the objectives o f the present article by concluding bi
lateral or m ultilateral arrangem ents or agreem ents, and endeavour, w ithin this framework, to ensure that the placem ent o f the
ehild in another country is carried out by
com petent au thonties or organs.

(d) vidta alla lämpliga åtgärder för att vid
internationell adoption säkerställa att place
ringen inte leder till otillbörlig ekonom isk
vinst för de personer som m edverkar i denna;
(e) främ ja, där så är lämpligt, målen i den
na artikel genom att ingå bilaterala eller m ul
tilaterala arrangem ang eller överenskom m el
ser och inom denna ram sträva efter att sä
kerställa att placeringen av barnet i ett annat
land sker genom behöriga m yndigheter eller
organ.

Article 22
1. States Parties shall take appropriate
m easures to ensure that a ehild who is seeking refugee status or who is considered a
refugce in accordance with applicable inter
national or dom estic law and procedures
shall, w hether unaccom panied or accom panied by his or her parents o r by any other
person, receive appropriate protection and
hum anitarian assistance in the enjoym ent o f
applicable rights set forth in the present
C onvention and in other international hu
man rights or hum anitarian instrum ents to
which the said States are Parties.
2. For this purpose, States Parties shall
provide, as they consider appropriate, co
operation in any efforts by the U nited N a
tions and other com petent intergovernm ental organizations or non-governm ental organizations co-operating with the U nited N a
tions to protect and assist such a ehild and to
trace the parents or other m em bers o f the
fantily o f any refugee ehild in order to obtain
inform ation necessary for reunification with
his o r her family. In cases where no parents or
other m em bers o f the family can be found,
the ehild shall be accorded the same protec
tion as any other ehild perm anently or temporarily deprived o f his o r her family environm ent for any reason, as set forth in the
present Convention.

A rtikel 22
1. K onventionsstaterna skall vidta läm pli
ga åtgärder för att säkerställa att ett barn som
söker flyktingstatus eller anses som flykting i
enlighet med tilläm plig internationell eller
nationell rätt och tilläm pliga förfaranden,
och oberoende av om det kom m er ensam t
eller är åtföljt av sina föräldrar eller någon
annan person, erhåller lämpligt skydd och
hum anitärt bistånd vid åtnjutandet av de till
lämpliga rättigheter som anges i denna kon
vention och i andra internationella instru
m ent rörande mänskliga rättigheter eller hu
m an itär rätt, som näm nda stater tillträtt.
2. För detta ändam ål skall konventions
staterna, på sätt de finnér lämpligt, sam arbe
ta i varje ansträngning som görs av Förenta
nationerna och andra behöriga m ellanstatliga
organisationer eller icke-statliga organisatio
ner, som sam arbetar med Förenta nationer
na. för att skydda och bistå ett sådant barn
och för att spåra föräldrarna eller andra fa
m iljem edlem m ar till ett flyktingbarn i syfte
att erhålla den inform ation som är nödvän
dig för att barnet skall kunna återförenas med
sin familj. 1 fall då föräldrar eller andra fa
m iljem edlem m ar inte kan påträffas, skall
barnet ges sam m a skydd som varje annat
barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin
fam iljem iljö av något skäl, i enlighet med
denna konvention.

Article 22
1. States Parties recognize that a mentally
or physicallv disabled ehild should enjoy a
full and decent life, in conditions which ensu
re dignity, prom otc self-reliance, and facilitate the child’s active participation in the comm unity.
2. States Parties recognize the right o f the
disabled ehild to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to

Artikel 23
1. K onventionsstaterna erkänner att ett
barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör
åtn ju ta ett fullvärdigt och anständigt liv un
der förhållanden som säkerställer värdighet,
främ jar självförtroende och möjliggör bar
nets aktiva deltagande i sam hället.
2. K onventionsstaterna erkänner det han
dikappade barnets rätt till särskild om vård
nad och skall, inom ram en för tillgängliga

available resources, to the eligible ehild and
those responsible for his or her care, o f assistance for which application is m ade and
which is appropriate to the child’s condition
and to the circum stances o f the parents or
others caring for the ehild.
3. Recognizing the special needs o f a disabled ehild, assistance extended in accordance with paragraph 2 o f the present artiele
shall be provided free o f charge, w henever
possible. taking into account the financial re
sources o f the parents or others caring for the
ehild, and shall be designed to ensure th at the
disabled ehild has effective access to and receives education, training, health care servi
ces, rehabilitation services, preparation for
em ploym ent and recreation opportunities in
a m anner conducive to the child’s achieving
the fullest possible social integration and individual developm ent, including his or her
eultural and spiritual developm ent.
4. States Parties shall prom ote, in the spirit o f international co-operation, the exchange
o f appropriate inform ation in the field o f
preventive health care and o f m edical, psychological and functional treatm ent o f disab
led children. including dissem ination o f and
access to inform ation concerning m ethods o f
rehabilitation, education and vocational
services, with the aim o f enabling States Par
ties to im prove their capabilities and skills
and to widen their experience m these areas.
In this regard, particular account shall be ta 
ken o f the needs o f developing countries.

resurser, u p p m untra och säkerställa att det
berättigade barnet och de som ansvarar för
dess om vårdnad får ansökt bistånd som är
lämpligt m ed hänsyn till barnets tillstånd och
föräldrarnas förhållanden eller förhållandena
hos andra som ta r hand om barnet.
3. M ed hänsyn till att ett handikappat
barn har särskilda behov skall det bistånd
som läm nas enligt punkt 2 i denna artikel
vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med be
aktande av föräldrarnas ekonom iska tillgång
a r eller de ekonom iska tillgångarna hos andra
som tar hand om barnet och skall syfta till att
säkerställa att det handikappade barnet har
effektiv tillgång till och erhåller undervisning
och utbildning, hälso- och sjukvård, habilite
ring, förberedelse för arbetslivet och möjlig
heter till rekreation på ett sätt som b id rar till
barnets största möjliga integrering i sam häl
let och individuella utveckling, innefattande
dess kulturella och andliga utveckling.
4. K onventionsstatem a skall i en anda av
internationellt sam arbete främ ja utbyte av
lämplig inform ation på om rådet för förebyg
gande hälsovård och medicinsk, psykologisk
och funktionell behandling av handikappade
barn, innefattande spridning av och tillgång
till inform ation om habiliteringsm etoder,
skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det
möjligt för konventionsstater att förbättra
sina m öjligheter och kunskaper och vidga sin
erfarenhet på dessa om råden. Särskild hän
syn skall härvid tas till utvecklingsländernas
behov.

A rtid e 24
1. States Parties recognize the right o f the
ehild to the enjoym ent o f the highest attainable standard o f health and to facilities för
the treatm ent o f illness and rehabilitation of
health. States Parties shall strive to ensure
that no ehild is depri ved o f his or her right o f
access to such health care services.
2. States Parties shall pursue full implem entation o f this right and. in particular,
shall take appropriate measures:
(a) To dim inish infant and ehild m ortalitv;
(b) To ensure the provision o f necessary
medical assistance and health care to all
children with em phasis on the developm ent
o f prim ary health care;
(c) To com bat disease and m alnutrition
including w ithin the fram ework o f prim ary

A rtikel 24
1. K onventionsstatem a erkänner barnets
rätt att åtn ju ta bästa uppnåeliga hälsa och
rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa
att inget barn är berövat sin rätt att ha till
gång till sådan hälso- och sjukvård.
2. K onventionsstatem a skall sträva efter
att till fullo förverkliga denna rätt och skall
särskilt vidta lämpliga åtgärder för att
(a) m inska spädbarns- och barnadödligheten;
(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls
nödvändig sjukvård och hälsovård med to n 
vikt på utveckling av prim ärhälsovården;
(c) bekäm pa sjukdom och undernäring,
däri inbegripet åtgärder inom ram en för pri-

health care, through, inter alia, the applicatio n o f readily available technology and
through the provision o f adequate nutritious
foods and elean drinking-w ater, taking into
consideration the dangers and risks o f environm ental pollution;
(d) To ensure appropriate pre-natal and
post-natal health care for m others;
(e) To ensure that all segm ents o f society,
in particular parents and children, are infor
med, havé access to education and are sup
ported in the use o f basic knowledge o f ehild
health and nutrition, the advantages of
breast-feeding, hygiene and environm ental
sanitation and the prevention o f accidents;
(/) To develop preventive health care,
guidance for parents, and family plänning
education and services.
3. States Parties shall take all effective and
ap propriate m easures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the
health o f children.
4. States Parties undertake to prom ote
and encourage international co-operation
w ith a view to achieving progressively the full
realization o f the right recognized in the pre
sent a rtid e . In this regard, particular account
shall be taken o f the needs o f developing
countries.

m ärhälsovården, genom bl. a. utnyttjande av
lätt tillgänglig teknik och genom att tillhan
dahålla näringsrika livsm edel i tillräcklig om 
fattning och rent dricksvatten, m ed beaktan
de av de faror och risker som m iljöförstöring
innebär;
(d) säkerställa tillfredsställande hälsovård
för m ödrar före och efter förlossningen;
(e) säkerställa att alla grupper i sam hället,
särskilt föräldrar och barn, får inform ation
om och h ar tillgång till undervisning om
barnhälsovård och näringslära, fördelarna
m ed am ning, hygien och ren m iljö och före
byggande av olycksfall sam t får stöd vid an 
vändning av sådana grundläggande kunska
per;
(f) utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning sam t undervisning om och
hjälp i familjeplaneringsfrågor.
3. K onventionsstatem a skall vidta alla ef
fektiva och lämpliga åtgärder i syfte att av
skaffa traditionella sedvänjor som är skadliga
för barns hälsa.
4. K onventionsstatem a åtar sig att främ ja
och u p p m untra internationellt sam arbete i
syfte att gradvis uppnå det fulla förverkligan
det av den rätt som erkänns i denna artikel.
Särskild hänsyn skall härvid tas till utveck
lingsländernas behov.

A rtid e 25
States Parties recognize the right o f a ehild
who has been placed by th e com petent authorities for the purposes o f care, protection or
treatm ent o f his or her physical or m ental
health, to a periodic review o f the treatm ent
provided to the ehild and all other circum stances relevant to his o r her placem ent.

A rtikel 25
K onventionsstatem a erkänner rätten för
ett barn som h ar om händertagits av behöriga
m yndigheter för om vårdnad, skydd eller be
handling av sin fysiska eller psykiska hälsa
till regelbunden översyn av den behandling
som barnet får och alla an d ra om ständigheter
rörande barnets om händertagande.

Article 26
1. States P arties shall recognize for every
ehild the right to benefit from social security,
including social insurance, and shall take the
necessary m easures to achieve the full rea
lization o f this right in accordance with their
national law.
2. T he benefits should, w here appropriate,
be granted, taking into account the resources
and the circum stances o f the ehild and per
sons having responsibility for the m aintenance o f the ehild, as well as any oth er considera
tion relevant to an application for benefits
m ade by or on behalf o f the ehild.

A rtikel 26
1. K onventionsstatem a skall erkänna rät
ten för vaije barn att åtn ju ta social trygghet,
innefattande socialförsäkring, och skall vidta
nödvändiga åtgärder för att till fullo förverk
liga denna rätt i enlighet med sin nationella
lagstiftning.
2. F örm ånerna skall, d är så är lämpligt,
beviljas med hänsyn till de resurser som bar
net och de personer som ansvarar för dess
underhåll har och deras om ständigheter i öv
rigt sam t med hänsyn till varje annat förhål
lande som är av betydelse i sam band m ed en
ansökan om en sådan förm ån från barnet
eller för dess räkning.

A rtid e 27
1. States Parties recognize the right o f every ehild to a standard o f living adequate for
the child’s physical, mental, spiritual, moral
and social developm ent.
2. The parcnt(s) or others responsible for
the ehild havé the prim ary responsibility to
secure, within their abilities and financial capacities, the conditions o f living necessary
for the child’s developm ent.
3. States Parties, in aecordance with natio
nal conditions and within their means, shal!
take appropriate m easures to assist parents
and others responsible for the ehild to implement this right and shall in case o f need
provide m aterial assistance and support
program m es, particularly with regard to nu
trition, elothing and housing.
4. States Parties shall take all appropriate
m easures to secure the recovery o f m aintenance for the ehild from the parents o r other
persons having financial responsibility for
the ehild, both w ithin the State Party and
from abroad. In particular, where the person
having financial responsibility för the ehild
lives in a State different from that o f the
ehild, States Parties shall prom ote the accession to international agreem ents or the conclusion o f sueh agreem ents, as well as the
making o f other appropriate arrangem ents.

A rtikel 27
1. K onventionsstatem a erkänner rätten
för varje barn till den levnadsstandard som
krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,
m oraliska och sociala utveckling.
2. F öräldrar eller andra som är ansvariga
för barnet har, inom ram en för sin förmåga
och sina ekonom iska resurser, huvudansva
ret för att säkerställa de levnadsvillkor som
är nödvändiga för barnets utveckling.
3. K onventionsstatem a skall i enlighet
med nationella förhållanden och inom ram en
för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för
att bistå föräldrar och an d ra som är ansvariga
för barnet att genom föra denna rätt och skall
vid behov tillhandahålla m ateriellt bistånd
och utarbeta stödprogram , särskilt i fråga om
m at, kläder och bostäder.
4. K onventionsstatem a skall vidta alla
lämpliga åtgärder för att säkerställa indriv
ning av underhåll för barnet från föräldrar
eller andra som har ekonom iskt ansvar för
barnet, både inom konventionsstaten och
från utlandet. Särskilt i de fall då den person
som har det ekonom iska ansvaret för barnet
bor i en annan stat än barnet skall konventionsstaterna främ ja såväl anslutning till in
ternationella överenskom m elser eller ingåen
de av sådana överenskom m elser som u p p rät
tande av an d ra lämpliga arrangemang.

Article 28

A rtikel 28
1.
K onventionsstatem a erkänner barnets
rätt till utbildning och i syfte att gradvis för
verkliga denna rätt och på grundval av lika
m öjligheter skall de särskilt
(a) göra grundutbildning obligatorisk och
kostnadsfritt tillgänglig för alla;
(b) uppm untra utvecklingen av olika for
m er av undervisning som följer efter grund
utbildningen, innefattande såväl allm än u t
bildning som yrkesutbildning, göra dessa till
gängliga och åtkom liga för varje barn sam t
vidta läm pliga åtgärder såsom införande av
kostnadsfri utbildning och ekonom iskt stöd
vid behov;
(c) göra högre utbildning tillgänglig för
alla på grundval av förm åga genom vatje
läm pligt medel;
(d) göra studierådgivning och yrkesorien
tering tillgänglig och åtkom lig för alla barn;

1.
States Parties recognize the right o f the
ehild to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis o f
equal opportunity, they shall, in particular:
(a) Make prim ary education com pulsory
and available free to all;
(b) Encourage the developm ent o f diffe
rent form s o f secondary education, including
general and vocational education, m ake them
available and accessible to every ehild, and
take appropriate m easures such as the introduetion o f free education and offering finan
cial assistance in case o f need;
(c) Make higher education accessible to all
on the basis o f capacity by every appropriate
means;
(d) Make educational and vocational in
form ation and guidance available and acces
sible to all children;
(e) Take m easures to encourage regular attendance at schools and the reduetion of
drop-out rates.

(e) vidta åtgärder för a tt u p p m u n tra regel
bunden närvaro i skolan och m inska antalet
studieavbrott.

2. States Parties shali take all appropriate
m easures to ensure that school discipline is
adm inistered in a m anner consistent with the
child’s hum an dignity and in conform ity with
the present Convention.
3. States Parties shall prom ote and encourage international co-operation in m atters
relating to education, in particular with a
view to contributing to the elim ination o f
ignorance and illiteracy throughout the world
and facilitating access to scientific and technical knowledge and m odem teaching methods. In this regard, particular account shall
be taken o f the needs o f developing countries.

2. K onventionsstaterna skall vidta alla
lämpliga åtgärder för att säkerställa att disci
plinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är
förenligt m ed barnets mänskliga värdighet
och i överensstäm m else med denna konven
tion.
3. K onventionsstaterna skall främ ja och
uppm untra internationellt sam arbete i u t
bildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till
att avskaffa okunnighet och analfabetism i
hela världen och för att underlätta tillgång till
vetenskaplig och teknisk kunskap och m oder
na undervisningsm etoder. Särskild hänsyn
skall härvid tas till utvecklingsländernas be
hov.

Article 29
1. States P arties agree that the education
o f the ehild shall be directed to:
(a) T he developm ent o f the child’s personality, talents, and m ental and physical abilities to their fullest potential;
(b) T he developm ent of respect for hum an
rights and fundam ental freedom s, and for the
principles enshrined in the C h arter o f the
U nited N ations;
(c) T he developm ent o f respect for the
child’s parents, his or her own eultural identity, language and values, for the national values o f the country in which the ehild is living,
the country from which he o r she may originate, and for civilizations different from his
or her own;
(d) T he preparation o f the ehild för responsible life in a free society, in the spirit of
understanding, peace, tolerance, equality of
sexes, and friendship am ong all peoples, ethnic, national and religious groups and per
sons o f indigenous origin;
(e) The developm ent o f respect for the na
tural environm ent.
2. N o part o f the present article or article
28 shall be construed so as to interfere with
the liberty o f individuals and bodies to establish and direct educational institutions,
subject always to the observance o f the prin 
ciples set forth in paragraph 1 o f the present
article and to the requirem ents that the edu
cation given in such institutions shall conform to such m inim um standards as may be
laid dow n by the State.

A rtikel 29
1. K onventionsstaterna är överens om att
barnets utbildning skall syfta till att
(a) utveckla barnets fulla m öjligheter i frå
ga om personlighet, anlag och fysisk och psy
kisk förmåga;
(b) utveckla respekt för de mänskliga rät
tigheterna och grundläggande friheterna sam t
för de principer som uppställts i Förenta na
tionernas stadga;
(c) utveckla respekt för barnets föräldrar,
för barnets egen kulturella identitet, eget
språk och egna värden, för vistelselandets
och för ursprungslandets nationella värden
och för kulturer som skiljer sig från barnets
egen;

Article 30

A rtikel 30

In those States in which ethnic, religious o r

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv
i ett fritt sam hälle i en anda av förståelse,
fred, tolerans, jäm ställdhet mellan könen och
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella
och religiösa grupper och personer som till
hör urbefolkningar;
(e) utveckla respekt för naturm iljön.
2. Ingenting i denna artikel eller i artikel
28 får tolkas så att det m edför inskränkning i
den enskildes och organisationers rätt att in
rätta och d riv a utbildningsanstalter, dock all
tid under förutsättning att de i punkt 1 i
denna artikel uppställda principerna iakttas
och att kraven uppfylls på att undervisningen
vid dessa anstalter skall stå i överensstäm 
melse med vad som från statens sida angivits
som m inim istandard.

I de stater där det finns etniska, religiösa

linguislic m inorities or persons of indigenous
origin exist, a ehild belonging lo such a minority or who is indigenous shall not be denied
the right, in com m unity with other m em bers
o f his or her group, to enjoy his or her own
eulture, to profess and practise his or her own
religion, or to use his or her own languagc.

eller språkliga m inoriteter eller personer som
tillh ö ren urbefolkning skall ett barn som till
hör en sådan m inoritet eller urbefolkning
inte förvägras rätten att tillsam m ans med
andra m edlem m ar av sin grupp ha sitt eget
kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin
egen religion eller att använda sitt eget språk.

Article Al
1. States Parties recognize the right o f the
ehild to rest and leisure, to engage in play and
recreational activities appropriate to the åge
o f the ehild and to participate freely in cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and prom ote
the right o f the ehild to fully participate in
eultural and artistic life and shall encourage
the provision o f appropriate and equal opportunities for eultural, artistic, recreational
and leisure activity.

A rtikel 31
1. K onventionsstaterna erkänner barnets
rätt till vila och fritid, till lek och rekreation
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt
delta i det kulturella och konstnärliga livet.

A rtid e 32
1. State Parties recognize the right o f the
ehild to be protectcd from econom ic exploitation and from perform ing any work that is
likely to be hazardous or to interfere with the
child’s education, or to be harm ful to the
child’s health or physical. mental, spiritual,
moral or social dcvelopm ent.
2. States Parties shall take legislative, ad
m inistrative, social and educational measures to ensure the im plem entation o f the pre
sent article. To this end, and having regard to
the relevant provisions o f other international
instrum ents, States Parties shall in particular:
(a) Provide for a m inim um åge or m ini
mum ages for adm ission to em ploym ent;

2. K onventionsstaterna skall respektera
och främ ja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturella och konstnärliga livet och skall
uppm untra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konst
närlig verksam het sam t för rekreations- och
fritidsverksam het.
A rtikel 32
1. K onventionsstaterna erkänner barnets
rätt till skydd m ot ekonom iskt utnyttjande
och mot att utföra arbete som kan vara skad
ligt eller hindra barnets utbildning eller även
tyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, an d 
liga, m oraliska eller sociala utveckling.
2. K onventionsstaterna skall vidta lag
stiftnings-, adm inistrativa och sociala åtgär
der sam t åtgärder i upplysningssyfte för att
säkerställa genom förandet av denna artikel.
F ör detta ändam ål och med beaktande av
tilläm pliga bestäm m elser i an d ra internatio
nella instrum ent skall konventionsstaterna
särskilt
(a) fastställa en m inim iålder eller m inim i
åldrar som m inderåriga skall ha uppnått för
tillträde till arbete;
(b) föreskriva en lämplig reglering av ar
betstid och arbetsvillkor;

(b) Provide för appropriate regulation o f
the hours and conditions o f em ploym ent;
and
(c) Provide for appropriate penalties or
other sanctions to ensure the effective enforcem ent o f the present article.

(c) föreskriva lämpliga straff eller andra
påföjder i syfte att säkerställa ett effektivt
genom förande av denna artikel.

A rtid e 33
States Parties shall take all appropriate
measures, including legislative, adm inistrati
ve, social and educational m easures, to protect children from the illicit use o f narcotic

A rtikel 33
K onventionsstaterna skall vidta alla läm p
liga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgär
der, adm inistrativa och sociala åtgärder sam t
åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda

drugs and psychotropic substances as dcfined
in thc relevant international treaties, and to
prevent Ilie use o f children in the illicit production and trafficking o f such substances.

barn frän olaglig användning av narkotika
och psykotropa äm nen såsom dessa definie
ras i tilläm pliga internationella fördrag och
för att förhindra att barn utnyttjas i den olag
liga fram ställningen av och handeln med så
dana äm nen.

Arlick’ 34
States Parties undertake to protcct the
ehild from all forms o f sexual exploitation
and sexual abuse. For these purposes, States
Parties shall in particular take all appropriate
national, bilateral and m ultilateral measures
to prevent:
(a) T he inducem ent or coercion o f a ehild
to engage in any unlawful sexual activity;
(b) T he exploitative use o f children in
prostitution or other unlawful sexual practices;
(c) The exploitative use o f children in pornographie pcrform ances and m aterials.

A rtikel 34
K onventionsstaterna åtar sig att skydda bar
net mot alla form er av sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp. F ör detta ändam ål
skall konventionsstaterna särskilt vidta alla
lämpliga nationella, bilaterala och m ultilate
rala åtgärder för att förhindra
(a) att ett barn förm ås eller tvingas att del
ta i en olaglig sexuell handling;
(b) att barn uttnyltjas för prostitution eller
annan olaglig sexuell verksam het;

A rtid e 35
States Parties shall take all appropriate na
tional, bilateral and m ultilateral m easures to
prevent thc abduetion of, the sale o f o r traffic
in children for any purpose or in any form.

A rtikel 35
K onventionsstaterna skall vidta alla läm p
liga nationella, bilaterala och m ultilaterala
åtgärder för att förhindra bortförande och
försäljning av eller handel med barn för varje
ändam ål och i varje form.

A rtid e 36
States Parties shall protect the ehild against
all other form s o f exploitation prejudicial to
any aspects o f the child’s welfare.

A rtikel 36
K onventionsstaterna skall skydda barnet
mot alla andra förm er av utnyttjande som
kan skada barnet i något avseende.

A rtid e 37
States Parties shall ensure that:
(a) N o ehild shall be subjected to torture
or other cruel, inhum an or degrading treatm ent or punishm ent. N either capital punishm ent nor life im prisonm ent w ithout possibility o f release shall be im posed for offences
com m itted by persons below 18 years o f åge;
(b) N o ehild shall be deprived o f his or her
liberty unlawfully or arbitrarily. T he arrest,
detention or im prisonm ent o f a ehild shall be
in conform ity with the law and shall be used
only as a m easure o f last resort and for the
shortest appropriate period o f tim e;
(c) Every ehild deprived o f liberty shall be
treated with hum anity and rcspect for thc
inherent dignity o f the hum an person, and in
a m anner which takes into account the needs
o f persons o f his or her åge. In particular,

A rtikel 37
K onventionsstaterna skall säkerställa att
(a) inget barn får utsättas för tortyr eller
annan grym, om änsklig eller förnedrande be
handling eller bestraffning. Varken döds
straff eller livstids fängelse utan möjlighet till
frigivning får ådöm as för brott som begåtts
av personer under 18 års ålder;
(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt
berövas sin frihet. G ripande, anhållande,
häktning, fängslande eller andra form er av
frihetsberövande av ett barn skall ske i enlig
het med lag och får endast användas som en
sista utväg och för kortast lämpliga tid;
(c) varje frihetsberövat barn skall behand
las hum ant och med respekt för m änniskans
inneboende värdighet och på ett sätt som
beaktar behoven hos personer i dess ålder.
Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas

(c) att barn utnyttjas i pornografiska före
ställningar och i pornografiskt m aterial.

evcry ehild deprived o f liberty shall be sepa
rated from adults unless it is considered in
the child’s best intcrest not to do so and shall
havé the right to m aintain contact with his or
her family through correspondence and vi
sits, säve in cxceptional circum slances;
(d)
Every ehild deprived o f his or her liber
ty shall havé the right to prom pt access to
legal and othcr appropriate assistance, as well
as the right to challcnge the icgality of the
deprivation o f his or her liberty before a
court or other com petcnt, independent and
im partial authority, and to a prom pt decision
on any such action.
A rtid e 38
1. States Parties undertake to rcspect and
to ensure respect for rules o f international
hum anitarian law applicable to them in ar
med conflicts which are relevant to the ehild.
2. States Parties shall lake all feasible measures to ensure that persons who havé not
attained the åge o f 15 years do not take a
dircct part in hostilities.
3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the åge
o f 15 years inlo their arm ed forces. In recruiting antong those persons who havé attained
the åge o f 15 years but who havé not attained
the åge of 18 years. States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.
4. In accordance with their obligations un
der international hum anitarian law to protect
the civilian population in arm ed conflicts,
States Parties shall take all feasible measures
to ensure protection and care o f children who
are affccled bv an arm ed conflict.
A rtid e 39
States Parties shall take all appropriate
m easures to prom ote phvsical and psychologieal rccovcry and social reintegration o f a
ehild \ ictim of: any form o f ncglect, exploitation, or abuse; torlure or any other form o f
cruel. inhum an o r degrading treatm ent or punishm ent: or arm ed conflicts. Such rccovcry
and reintegration shall take place in an environm ent which fosters the health. self-respect
and dic.nitv o f the ehild.

åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till
barnets bästa att inte göra detta, och skall,
utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt
med sin familj genom brevväxling och besök;

(d)
varje frihetsberövat barn skall ha rätt
att snarast få tillgång till såväl ju rid isk t b iträ
de och annan lämplig hjälp som rätt att få
lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av
en dom stol eller annan behörig, oberoende
och opartisk m yndighet sam t rätt till ett
snabbt beslut i saken.

A rtikel 38
1. K onventionsstaterna åtar sig att respek
tera och säkerställa respekt för regler i inter
nationell h um anitär rätt som ä r tilläm pliga
på dem i väpnade konflikter och som är rele
vanta för barnet.
2. K onventionsstaterna skall vidta alla
tänkbara åtgärder för att säkerställa att perso
ner som inte uppnått 15 års ålder inte deltar
direkt i fientligheter.
3. K onventionsstaterna skall avstå från alt
rekrytera en person som inte har uppnått 15
års ålder till sina väpnade styrkor. Då rekry
tering sker bland personer som fyllt 15 men
inte 18 år, skall konventionsstaterna sträva
efter att i första hand rekrytera dem som är
äldst.
4. K onventionsstaterna skall i enlighet
med sina åtaganden enligt internationell hu
m anitär rätt att skydda civilbefolkningen i
väpnade konflikter vidta alla tänkbara åtgär
der för att säkerställa skydd och vård av barn
som berörs av en väpnad konflikt.
Artikel 39
K onventionsstaterna skall vidta alla läm p
liga åtgärder för att främ ja fysisk och psykisk
rehabilitering sam t social återanpassning av
ett barn som utsatts för någon form av
vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr
eller någon annan form av grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraff
ning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabi
litering och sådan återanpassning skall äga
rum i en miljö som befräm jar barnets hälsa,
självrespekt och värdighet.

A rtid e 40
1. States Parties recognize the right o f every ehild alleged as, accused of, o r recognized
as having infringed the penal law to be treated in a m anner consistent with the prom o
tion o f the child’s sense o f dignity and w orth,
which reinforces the child’s respect for the
hum an rights and fundam ental freedom s o f
others and which takes into account the
child’s åge and the desirability o f prom oting
the child’s reintegration and the child’s assum ing a constructive röle in society.
2. To this end, and having regard to the
relevant provisions o f international instru
m ents, States Parties shall, in particular. en
sure that:
(a) N o ehild shall be alleged as, be accused
of, or recognized as having infringed the pe
nal law by reason o f acts or om issions which
were not prohibited by national or interna
tional law at the tim e they were com m itted;
(b) Every ehild alleged as o r accused o f
having infringed the penal law has at least the
following guarantees:
(i) To be presum ed innocent until proven
guilty according to law;
(ii) To be inform ed prom ptly and directly
o f the charges against him or her, and, if
ap p ro p n ate, through his or her parents or
legal guardians, and to havé legal or other
appropriate assistance in the preparation and
presentation o f his or her defence;
(iii) To havé the m atter determ ined without delay by a com petent, independent and
im partial authority or judicial body in a fair
hearing according to law, in the presence of
legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best
interest o f the ehild, in particular, taking into
account his or her åge or situation, his or her
parents or legal guardians;
(iv) N ot to be com pelled to give testim ony
or to confess guilt; to exam ine or havé examined adverse witnesses and to obtain the p arti
cipation and exam ination o f witnesses on his
o r her behalf under conditions o f equality;
(v) If considered to havé infringed the pe
nal law, to havé this decision and any measures im posed in consequence thereof reviewed
by a higher com petent, independent and im 
partial authority or judicial body according
to law;

A rtikel 40
1. K onventionsstaterna erkänner rätten
för varje barn som m isstänks eller åtalas för
eller befunnits skyldigt att ha begått brott att
behandlas på ett sätt som främ jar barnets
känsla för värdighet och värde, som stärker
barnets respekt för andras m änskliga rättig
heter och grundläggande friheter och som tar
hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten
att främ ja att barnet återanpassas och tar på
sig en konstruktiv roll i sam hället.
2. F ör detta ändam ål och med beaktande
av tilläm pliga bestäm m elser i internationella
instrum ent skall konventionsstaterna särskilt
säkerställa att
(a) inget barn skall m isstänkas för eller
åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått
brott på grund av en handling eller underlå
tenhet som inte var förbjuden enligt nationell
eller internationell rätt vid den tidpunkt då
den begicks;
(b) varje barn som m isstänks eller åtalas
för att ha begått brott skal! ha åtm instone
följande garantier:
(i) att betraktas som oskyldigt innan bar
nets skuld blivit lagligen fastställd;
(ii) att snarast och direkt un d errättas om
anklagelserna m ot sig och, om lämpligt, ge
nom sina föräldrar eller vårdnadshavare, och
att få ju rid isk t biträde eller annan lämplig
hjälp vid förberedelse och framläggande av
sitt försvar;
(iii) att få saken avgjord utan dröjsm ål av
en behörig, oberoende och opartisk m yndig
het eller rättskipande organ i en opartisk för
handling enligt ’ ig och i närvaro av juridiskt
eller annat lämpligt b iträde och, såvida det
inte anses strida m ot barnets bästa, särskilt
m ed beaktande av barnets ålder eller situa
tion, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;
(iv) att inte tvingas att avge vittnesm ål el
ler erkänna sig skyldigt; att förhöra eller lata
förhöra vittnen som åberopas m ot barnet
sam t att på lika villkor för egen räkning få
vittnen inkallade och förhörda;
(v) att, om barnet anses ha begått brott, få
d etta beslut och beslut om åtgärder till följd
därav om prövade av en högre behörig, obe
roende och opartisk m yndighet eller rättski
pande organ enligt lag;

(vi) To havé the free assistance o f an in
terpreter if the ehild cannot understand or
speak the language used;
(vii) To havé his or her privacy fully respected at all stages o f the proceedings.
3. States P arties shall seek to prom ote the
establishm ent o f laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to
children alleged as, accused of, or recognized
as having infringed the penal law, and in
particular:
(a) T he establishm ent o f a m inim um åge
below which children shall be presum ed not
to havé the capacity to infringe the penal law;
(b) W henever appropriate and desirable,
m easures för dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that hum an rights and legal safeguards
are fully respected.
4. A variety o f dispositions, such as care,
guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and
vocational training program m es and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with
in a m anner appropriate to their well-being
and p roportionate both to th eir circum stances and the offence.

(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om
barnet inte kan förstå eller tala det språk som
används;
(vii) att få sitt privatliv till fullo respek
terat u nd er alla stadier i förfarandet.
3.
K onventionsstatem a skall söka främ ja
införandet av lagar och förfaranden sam t
u pprättan d et av m yndigheter och institutio
ner som ä r speciellt anpassade för barn som
m isstänks eller åtalas för eller befinns skyldi
ga att ha begått b ro tt och skall särskilt
(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder;

(b)
v idta åtgärder, då så ä r lämpligt och
önskvärt, för behandling av barn u nder den
na ålder utan att använda dom stolsförfarande, under förutsättning att m änskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras.
4.
O lika åtgärder som t. ex. vård, ledning
och föreskrifter om tillsyn, rådgivning, över
vakning, vård i fosterhem , program för all
m än utbildning och yrkesutbildning och an d 
ra alternativ till anstaltsvård skall finnas till
gängliga för a tt säkerställa att barn behandlas
på ett sätt som ä r läm pligt för deras välfärd
och ä r rimligt både med hänsyn till deras
personliga förhållanden och till brottet.

Article 41
N othing in the present C onvention shall
affect any provisions which are m ore conducive to the realization o f the rights o f the
ehild and which may be contained in:
(a) T he law o f a State Party; or
(b) International law in force for that Sta
te.

A rtikel 41
Ingenting i denna konvention skall inverka
på bestäm m elser som går längre vad gäller att
förverkliga barnets rättigheter och som kan
finnas i
(a) en konventionsstats lagstiftning; eller
(b) för den staten gällande internationell

P a rt»

Del II

Article 42
States Parties undertake to m ake the principles and provisions o f the C onvention widely known, by appropriate and active means
to adults and children alike.

A rtikel 42
K onventionsstatem a åtar sig att genom
lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestäm m elser och principer allm änt
kända bland såväl vuxna som barn.

A rtid e 43
1.
For the purpose o f exam ining the progress m ade by States Parties in achieving the
realization o f the obligations undertaken in
the present C onvention, there shall be established a C om m ittee on the Rights o f the
Child which shall carry out the functions hereinafter provided.

A rtikel 43
1.
F ör att granska de framsteg som gjorts
av konventionsstatem a i fråga om förverkli
gandet av skyldigheter enligt denna konven
tion skall en kom m itté för barnets rättigheter
upprättas, vilken skall utföra de uppgifter
som föreskrivs i det följande.

A

2. T he C om m ittee shall consist o f ten ex
perts o f high moral standing and recognized
com petence in the field covered by this
C onvention. The m em bers o f the C om m ittee
shall be elected by States Parties from am ong
th eir nationals and shall serve in th eir perso
nal capacity, consideration being given to
equitable geographical distribution, as well as
to the principal legal systems.
3. T he m em bers o f the C om m ittee shall be
elected by secret ballot from a list o f persons
nom inated by States Parties. Each State P ar
ty may nom inate one person from am ong its
own nationals.
4. T he initial election to the C om m ittee
shall be held no later thån six m onths after
the date o f the entry into force o f the present
C onvention and thereafter every second
year. At least four m onths before the date o f
each election, the Secretary-G eneral o f the
U nited N ations shall address a letter to States
Parties inviting them to subm it their nom inations w ithin two m onths. The SecretaryG eneral shall subsequently prepare a list in
alphabetical order o f all persons thus nom i
nated, indicating States Parties w hich havé
nom inated them , and shall subm it it to the
States Parties to the present C onvention.
5. T he elections shall be held at m eetings
o f States Parties convened by the SecretaryG eneral at U nited N ations H eadquarters. At
those meetings, for which two th irds o f States
Parties shall constitute a quorum , the persons
elected to the C om m ittee shall be those who
obtain the largest num ber o f votes and an
absolute m ajority o f the votes o f the repre
sentatives o f States Parties present and voting.
6. T he m em bers o f the C om m ittee shall be
elected for a term o f four years. They shall be
eligible for re-election lf renom inated. The
term o f five o f the m em bers elected at the
fiirst election shall expire at the end o f two
years; im m ediately after the first election, the
nam es o f these five m em bers shall be chosen
by lot by the C hairm an of the meeting.
7. lf a m cm ber o f the C om m ittee dies or
resigns or declares that for any other cause he
or she can no longer perform the duties o f the
C om m ittee, the State Party which nom inated
the m em ber shall appoint another expert
from am ong its nationals to serve for the

2. K om m ittén skall vara sam m ansatt av
tio experter med högt m oraliskt anseende och
erkänd sakkunskap på det om råde som den
na konvention om fattar. K om m itténs m ed
lem m ar skall väljas av konventionsstaterna
bland deras m edborgare och skall tjänstgöra i
sin personliga egenskap, varvid avseende
skall fästas vid en rättvis geografisk fördel
ning och de viktigaste rättssystem en.
3. K om m itténs m edlem m ar skall väljas
genom hem lig om röstning från en förteck
ning över personer som föreslagits av
konventionsstaterna. V aije konventionsstat
kan föreslå en kandidat bland sina egna m ed
borgare.
4. D et forsta valet till kom m ittén skall hål
las senast sex m ånader efter dagen för denna
konventions ikraftträd an d e och därefter vart
annat år. Senast fyra m ånader före dagen för
vaije val skall Förenta nationernas general
sekreterare skriftligen uppm an a konven
tion sstatern a att inom två m ånader inkom m a
med sina förslag. G eneralsekreteraren skall
sedan u p p rätta och till konventionsstaterna
överläm na en förteckning i alfabetisk o rd 
ning ö ver sam tliga föreslagna personer och
ange vilka konventionsstater som föreslagit
dem .
5. Val skall hållas vid m öten med konven
tionsstaterna, som sam m ankallats av F örenta
nationernas generalsekreterare, i F örenta na
tionernas högkvarter. Vid dessa m öten, som
är beslutsm ässiga n är två tredjedelar av
konventionsstaterna är närvarande, skall de
kan d id ater inväljas i kom m ittén som u ppnår
det högsta antalet röster och absolut m ajori
tet av de närvarande och röstande konventionsstaternas röster.
6. K om m itténs m edlem m ar skall väljas
för en tid av fyra år. D e kan återväljas, om de
föreslagits till återval. För fem av de m edlem 
m ar som utsetts vid det första valet skall
m andattiden utlöpa efter två är. O m edelbart
efter det första valet skall nam nen pä dessa
fem m edlem m ar utses genom lottdragning av
ordföranden vid m ötet.
7. O m en kom m ittém edlem avlider eller
avsäger sig sitt uppdrag eller förklarar att han
eller hon av någon annan anledning inte läng
re kan fullgöra sitt uppdrag inom kom m ittén,
skall den konventionsstat som föreslog m ed
lem m en, m ed förbehåll för kom m itténs god-

rem ainder o f the term , subject to the approvai o f the Com m ittee.
8. T he C om m ittee shall establish lts own
rules o f procedure.
9. The C om m ittee shali elect its officers
for a period o f two years.
10. The m eetings o f the C om m ittee shall
norm ally be held at U nited N ations Headquarters or at any other convenient place as
determ ined by the Com m ittee. The C om m it
tee shall norm ally m eet annually. The duration o f the m eetings o f the C om m ittee shall
be determ ined, and reviewed, if necessary, by
a rneeting o f the States Parties to the present
C onvention, subject to the approval o f the
G eneral Assembly.
11. The Secretary-G eneral o f th e U nited
N ations shall provide the necessary staff and
facilities for the effective perform ance o f the
functions o f the C om m ittee under the pre
sent C onvention.
12. W ith the approval o f the G eneral As
sembly, the m em bers o f the C om m ittee established u nder the present C onvention shall
receive em olum ents from th e U nited N ations
resources on such term s and conditions as the
Assembly may decide.
A rtid e 44
1. States Parties undertake to subm it to
the C om m ittee, through the Secretary-G ene
ral o f the U nited N ations, reports on the
m easures they havé adopted which give effect
to the rights recognized herein and on the
progress m ade on the enjoym ent o f those
rights:
(a) W ithin two years o f the entry into
force o f the C onvention for the State Party
concem ed,
(b) T hereafter every five years.
2. Reports m ade under this a rtid e shall
indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree o f fulfilm ent o f the obliga
tions u nder the present C onvention. Reports
shall also contain sufficient inform ation to
provide the C om m ittee w ith a com prehensive understanding o f the im plem entation of
the C onvention in the country concem ed.
3. A State Party which has subm itted a
com prehensive initial report to the C om m it
tee need not, in its subsequent reports sub
m itted in accordance w ith paragraph 1 (b) o f

kännande, utse en annan expert bland sina
m edborgare, som skall inneha uppdraget un
der återstoden av m andattiden.
8. K om m ittén skall själv fastställa sin ar
betsordning.
9. K om m ittén skall välja sitt presidium
för en tvåårsperiod.
10. K om m itténs m öten skall vanligtvis
hållas i Förenta nationernas högkvarter eller
på en annan lämplig plats, som kom m ittén
bestäm m er. K om m ittén skall i regel sam 
m anträda varje år. K om m ittém ötenas längd
skall bestäm m as och, om det är nödvändigt,
om prövas vid m öte med konventionsstaterna, m ed förbehåll tor generalförsam lingens
godkännande.
11. Förenta nationernas generalsekretera
re skall tillhandahålla erforderlig personal
och övriga resurser för att möjliggöra för
kom m ittén att effektivt utföra sitt uppdrag
enligt denna konvention.
12. M edlem m arna av den enligt denna
konvention up p rättad e kom m ittén skall med
godkännande av generalförsam lingen erhålla
ersättning från Förenta n ationerna på sådana
villkor som generalförsam lingen beslutar.

A rtikel 44
1. K onventionsstatem a åtar sig att genom
Förenta nationernas generalsekreterare avge
rapporter till kom m ittén om de åtgärder som
de vidtagit för att genom föra de rättigheter
som erkänns i denna konvention och om de
framsteg som gjorts i fråga om åtn ju tan d et av
dessa rättigheter:
(a) inom två år efter konventionens ikraft
trädande för den berörda staten,
(b) därefter vart fem te år.
2. R ap p o rter enligt denna artikel skall
ange eventuella förhållanden och svårigheter
som påverkar i vilken utsträckning åtagande
na enligt denna konvention har uppfyllts.
R apporterna skall även innehålla tillräcklig
inform ation för att ge kom m ittén en god upp
fattning om genom förandet av konventio
nens bestäm m elser i det berörda landet.
3. En konventionsstat som h ar tillställt
kom m ittén en utförlig första rapport behöver
inte i sina följande rapporter, som avges en
ligt punkt 1 (b) i denna konvention, upprepa

the present article repeat basic inform ation
previously provided.
4. T he C om m ittee may request from Sta
tes Parties further inform ation relevant to
the im plem entation o f the C onvention
5. T he C om m ittee shall subm it to the G e
neral Assembly o f the U nited N ations
through the Econom ic and Social Council,
every two years, reports on its activities.
6. States Parties shall m ake th eir reports
widely available to the public in their own
countries.
Article 45
In order to foster the effective im plem enta
tion o f the Convention and to encourage in
ternational co-operation in the field covered
by the C onvention:
(a) T he specialized agencies, the U nited
N ations C hildren’s Fund, and other U nited
N ations organs shall be entitled to be represented at the consideration o f the im plem en
tatio n o f such provisions of the present
C onvention as fall w ithin the scope o f their
m andate. T he C om m ittee may invite the spe
cialized agencies, the U nited N ations Children ’s Fund and other com petent bodies as it
m ay consider appropriate to provide expert
advice on the im plem entation o f the C onven
tio n in areas falling w ithin the scope o f their
respective m andates. T he C om m ittee may
invite the specialized agencies, the U nited
N ations C hildren’s Fund, and other U nited
N ations organs to subm it reports on the im 
plem entation o f the C onvention in areas fal
ling w ithin the scope o f their activities;
(b) T he C om m ittee shall transm it, as it
m ay consider appropriate, to th e specialized
agencies, the U nited N ations C hildren’s
F und and other com petent bodies, any re
ports from States Parties that contain a re
quest, or indicate a need, for technical advice
or assistance along with the C om m ittee’s ob
servations and suggestions, if any, on these
requests or indications;
(c) T he C om m ittee may recom m end to
the G eneral Assembly to request the Secretary-G eneral to undertake on its behalf studies
on specific issues relating to the rights o f the
ehild.
(d) T he C om m ittee may m ake suggestions
and general recom m cndations based on in-

tidigare läm nad grundläggande inform ation.
4. K om m ittén kan begära ytterligare in
form ation från konventionsstaterna om ge
nom förandet av konventionens bestäm m el
ser.
5. K om m ittén skall v artannat år genom
ekonom iska och sociala rådet tillställa gene
ralförsam lingen rapporter om sin verksam 
het.
6. K onventionsstaterna skall göra sina rap
porter allm änt tillgängliga för allm änheten i
sina respektive länder.
A rtikel 45
F ör att främ ja ett effektivt genom förande
av konventionens bestäm m elser och in tern a
tionellt sam arbete på det om råde som kon
ventionen avser gäller följande:
(a)
Fackorganen, FN :s barnfond och and
ra FN-organ skall ha rätt att vara represente
rade vid granskningen av genom förandet av
sådana bestäm m elser i denna konvention
som faller inom ram en för deras m andat.
K om m ittén kan inbjuda kom petenta organ
och organisationer, som den finner läm pligt,
att kom m a med expertråd angående genom 
förandet av konventionen på om råden som
faller inom ram en för deras respektive verk
sam hetsom råden. K om m ittén kan inbjuda
fackorganen, FN :s barnfond och andra
FN -organ att inläm na rap p o rter om konven
tionens tilläm pning inom om råden som faller
inom ram en för deras verksam het;

(b) K om m ittén skall, såsom den finner
läm pligt, till fackorganen, FN :s barnfond och
an d ra kom petenta organ och organisationer
överläm na rap p o rter från konventionsstater
na som innehåller en begäran om eller anger
behov av teknisk rådgivning eller tekniskt
bistånd jä m te kom m itténs synpunkter och
eventuella förslag beträffande sådan begäran
eller sådant behov;
(c) K om m ittén kan rekom m endera gene
ralförsam lingen att fram ställa en begäran till
generalsekreteraren om att för kom m itténs
räkning företa studier angående särskilda frå
gor som rör barnets rättigheter;
(d) K om m ittén kan avge förslag och all
m änna rek o m m endationer på grundval av

form ation received pursuant to a rtid e s 44
and 45 o f the present C onvention. Such sug
gestions and genera! recom m endations shall
be transm itted to any State Party concerned
and reported to the G eneral Assembly, together with com m ents, if any, from States
Parties.

den inform ation som erhållits enligt artiklar
na 44 och 45 i denna konvention. Sådana
förslag och allm änna rekom m endationer
skall tillställas varje konventionsstat som be
rörs sam t rapporteras till generalförsam ling
en tillsam m ans med eventuella kom m entarer
från konventionsstaterna.

Part lil

Del III
A rtikel 46
D enna konvention skall vara öppen för
undertecknande av alla stater.

A rtid e 46
The present C onvention shall be open for
signature by all States.
A rtid e 47
T he present C onvention is subject to ratification.
Instrum ents o f ratification shall be deposited with the Secretary-G eneral o f the U nited
N ations.

A rtikel 47
D enna konvention skall ratificeras.

A rtid e 48
T he present C onvention shall rem ain open
for accession by any State. The instrum ents
o f accession shall be deposited with the Sec
retary-G eneral o f the U nited N ations.

A rtikel 48
D enna konvention skall förbli öppen för
anslutning av vilken stat som helst. A nslut
ningsinstrum enten skall deponeras hos För
enta nationernas generalsekreterare.

Arlicle 49
1. T he present C onvention shall enter into
force on the thirtieth day following the date
o f deposit with the Secretary-G eneral o f the
U nited N ations o f the tw entieth instrum ent
o f ratification or accession.
2. F or each State ratifying or acceding to
the Convention after the deposit o f the tw en
tieth instrum ent o f ratification or accession,
the C onvention shall enter in to force on the
th irtieth day after the deposit by such State of
its instrum ent of ratification o r accession.

A rtikel 49
1. D enna konvention träd er i kraft den
trettionde dagen efter dagen för deponeringen av det tjugonde ratifikations- eller anslut
ningsinstrum entet hos Förenta nationernas
generalsekreterare.
2. I förhållande till varje stat som ratifi
cerar eller ansluter sig till konventionen efter
deponeringen av det tjugonde ratifikationseller anslutningsinstrum entet träd er konven
tionen i kraft den trettio n d e dagen efter det
att en sådan stat deponerat sitt ratifikationseller anslutningsinstrum ent.

A rtid e 50
1.
Any State Party may propose an
am endm ent and file it with the SecretaryG eneral o f the U nited N ations. T he Secreta
ry-General shall thereupon cornniunicate the
proposed am endm ent to States Parties, with
a request that they indicate w hether they favour a conference o f States P arties for the
purpose o f considering and voting upon the
proposals. In the event that, with.in four
m onths from the date o f such com m unication, at least one third o f the States Parties

A rtikel 50
1.
En konventionsstat kan föreslå en än d 
ring av konventionen och överläm na försla
get till Förenta nationernas generalsekretera
re. G eneralsekreteraren skall sedan översän
da ändringsförslaget till konventionsstaterna
med en begäran om att dessa anger om de
tillstyrker att en konferens m ed konven
tionsstaterna sam m ankallas för att behandla
och rösta om förslagen. O m m inst en tredje
del av staterna inom fyra m ån ad er efter för
slagets översändande tillstyrker en sådan

R atifikationsinstrum enten skall deponeras
hos Förenta n ationernas generalsekreterare.

•

favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference u nder the
auspices o f the U nited N ations. Any am endm ent adopted by a m ajority o f States Parties
present and voting at the conference shall be
subm itted to the G eneral Assembly för approval.
2.
An am endm ent adopted in accordance
w ith paragraph 1 o f this a rtid e shall enter
into force when it has been approved by the
G eneral Assembly and accepted by a twothirds m ajority o f States Parties.
3.
W hen an am endm ent enters into force,
it shall be binding on those States Parties
which havé accepted it, other States Parties
still being böund by the provisions o f the
present C onvention and any earlier am endm ents which they havé accepted.

konferens, skall generalsekreteraren sam 
m ankalla konferensen i F örenta nationernas
regi. Ä ndringsförslag som antagits av en m a
jo rite t av de vid konferensen närvarande och
röstande konventionsstatem a skall under
ställas generalförsam lingen för godkännande.

A rtid e 51
1. The Secretary-G eneral o f the U nited
N ations shall receive and circulate to all Sta
tes the text o f reservations m ade by States at
the tim e o f ratification or accession.
2. A reservation incom patible with the
object and purpose o f the present C onven
tion shall not be perm itted.
3. R eservations may be w ithdraw n at any
tim e by notification to that effect addressed
to the Secretary-G eneral o f the U nited N a
tions, who shall then inform all States. Such
notification shall take effect on the date on
which it is received by the Secretary-G eneral.

A rtikel 51

A rtid e 52

2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i
den n a artikel träd er i kraft när den har god
känts av Förenta nationernas generalförsam 
ling och antagits av konventionsstatem a med
två tredjedels m ajoritet.
3. N är en ändring träd er i kraft skall den
vara bind an d e för de konventionsstater som
har antagit den, m edan övriga konventions
stater fortfarande är b undna av bestäm m el
serna i denna konvention och eventuella tid i
gare ändringar, som de antagit.

1. F örenta nationernas generalsekreterare
skall m otta och till alla stater sända texten till
reservationer som staterna gjort vid ratifika
tionen eller anslutningen.
2. En reservation som strid er m ot denna
konventions ändam ål och syfte skall inte till' låtas.
3. R eservationer kan återtas vid vilken
tid p u n k t som helst genom notifikation till
F örenta nationernas generalsekreterare, som
därefter skall u n derrätta alla stater. N otifikationen skall gälla från den dag då den mottogs
av generalsekreteraren.

A State Party may denounce the present
C onvention by w ritten notification to the
Secretary-G eneral o f the U nited N ations.
D enunciation becomes effective one year af
ter the date o f receipt o f the notification by
the Secretary-G eneral.

A rtikel 52
En konventionsstat kan säga upp denna
konvention genom skriftlig notifikation till
Förenta
nationernas
generalsekreterare.
U ppsägningen träd er i kraft ett å r efter den
dag då notifikationen mottogs av generalsek
reteraren.

A rtid e 53

A rtikel 53

T he Secretary-G eneral o f the U nited N a
tions is designated as the depositary o f the
present Convention.

Förenta nationernas generalsekreterare ut
ses till depositarie för denna konvention.

A r lie le 54
T he original o f the present C onvention, o f
which the Arabic, Chinese, English, French,
R ussian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the SecretaryG eneral o f the U nited N ations.
In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by
th eir respective G ovem m ents, havé signed
the present C onvention.

A rtikel 54
O riginalet till denna konvention, vars ara
biska1, engelska, franska1, kinesiska1, ryska1
och spanska1 texter h ar lika giltighet, skall
deponeras hos Förenta nationernas general
sekreterare.
Till bekräftelse härav har undertecknade
om bud, därtill vederbörligen befullm äktigade av sina respektive regeringar, underteck
nat denna konvention.

' De arabiska, franska, kinesiska, ryska och
spanska texterna h ar h är uteläm nats.

