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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting om 

regerin~Jens propo§ition till riksdagen med 

förslag till lag om godkännande av vissa be

stämmelBer i konventionen om barnets rättig

heter. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland av den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för såvitt i fördraget ingår 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovan nämnda konvention för Finlands del gäller 

bl.a. undervisning, barnskydd, socialvård samt hälso- och 

sjukvård, på vilka områden landstinget enligt 13 § 1 mom. 2, 

14, 15 och 16 punkten självstyrelselagen har lagstiftnings

behörighet i landskapet, erfordras landstingets ställnings

tagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, 

som även innehåller ~onventionstexten, föreslås 

1 att Ålands landsting måtte ge sitt 

samtycke ,till. att 

kraft i landskapet 

lagen träder i 

Åland till de 



delar den nämnda konventionen innebär 

avvikelse från självstyrelselagen, 

under förutsättning att riksdagen 

antar lagen i oförändrad form . 

.!.··. 

Helsingfors den' 11 jantiar{ '19'.91 ,' '1 

R e p u b 1 i k e n s P r~e s i d e n t 

·~ . _. 

Justitieminister 
:!'., • . ·,:: 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

propos1uonen föreslås att riksdagen god
känner konventionen om barnets rättigheter, 
som Förenta Nationernas 44:e generalförsam
ling antog den 20 november 1989. 

Konventionsstaterna förbinder sig att res
pektera och främja barnets rättigheter, vilka 
definieras närmare i konventionen. Dessa rät
tigheter är av såväl typen politiska och med
borgerliga rättigheter som av typen sociala och 
ekonomiska rättigheter. I konventionen har 
dessutom intagits bestämmelser som kan räk
nas till området för humanitär rätt. Syftet med 
konventionen är att sträva efter ett effektivt 
tryggande av barnets rättigheter, ur barnets 
synvinkel och med tanke på barnets bästa. 
Vidare strävar man efter att lämplig uppmärk
samhet skall fästas vid barnets åsikter och att 
barnet i enlighet med sin utvecklingsnivå skall 
ges självständig beslutanderätt i frågor som 
berör barnet. Flera av bestämmelserna syftar 
till att stärka det särskilda skyddet för barn 
och att allsidigt förbättra barnets ställning. 

För efterlevnaden av konventionsförpliktel
serna tillsätts en kommitte för barnets rättig
heter som består av 10 medlemmar. Konven
tionsstaterna förbinder sig att till granskning i 
denna kommitte regelbundet översända rap
porter om genomförandet av konventionen och 
de framsteg som skett i fråga om säkerställan
det av barnets rättigheter. Kommitten kan 
inbegära tilläggsuppgifter av konventionssta
terna samt lägga fram förslag och lämna all
männa rekommendationer på basis av det in
hämtade. Däremot har det inte upprättats nå
got förfarande för anförande av klagomål om 
eventuella kränkningar av konventionen. 

Konventionen trädde internationellt i kraft 
den 2 september 1990. För Finlands del träder 
den i kraft den trettionde dagen efter den dag 
då ratifikationsinstrumentet deponeras. I den
·na proposition ingår ett förslag till lag om 
godkännande av vissa bestämmelser i konven
tionen. Avsikten är att lagen skall träda i kraft 
vid samma tidpunkt som konventionen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och ärendets beredning 

Konventionen, som bör ses som ett komple
ment till Förenta Nationernas människorätts
konventioner och andra instrument, föregicks 
av flera internationella deklarationer och över
enskommelser om de mänskliga rättigheterna. 
Den första allmänna förklaringen om barn och 
skydd för barn är Nationernas Förbunds s.k. 
Genevedeklaration från år 1924. Följande gång 
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fäste man särskild uppmärksamhet vid barnets 
rättigheter år 1959, då Förenta Nationernas 
generalförsamling antog den allmänna förkla
ringen om barnets rättigheter. Principerna i 
förklaringen innebar dock inte att staterna 
ålades rättsliga förpliktelser, utan de var när
mast endast moraliskt bindande. 

År 1979 utsågs till Internationella barnåret. 
Då hade 20 år förflutit sedan förklaringen om 
barnets rättigheter. Strax innan barnåret fick 
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Förenta Nationernas kommission för de 
mänskliga rättigheterna ta emot ett förslag till 
konvention om barnets rättigheter, vilket hade 
utarbetats av Polen. Förslaget byggde huvud
sakligen på den allmänna förklaringen om 
barnets rättigheter. Den arbetsgrupp som till
sattes för att arbeta med förslaget kunde slut
föra sitt uppdrag i februari 1989. Förenta 
Nationernas ekonomiska och sociala råd beslöt 
utan omröstning att överlämna förslaget till 
generalförsamlingen, som antog konventionen 
den 20 november 1989. Finland och de övriga 
nordiska länderna var speciellt aktiva under 
beredningen av konventionen. 

Som modell för bestämmelserna i konventio
nen om barnets rättigheter har man använt 
FN-konventionen om medborgerliga och poli
tiska rättigheter (FördrS 8176) samt FN-kon
ventionen om ekonomiska, sociala och kultu
rella rättigheter (FördrS 6176), vilka båda är 
från år 1966. I arbetet med konventionsbes
tämmelserna beaktades också bestämmelserna i 
Europarådets konvention om de mänskliga 
rättigheterna (F ördrS 19 /90) och dess tilläggs
protokoll samt den praxis som iakttagits vid 
tolkningen av dem. Också FN-konventionen 
om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor (FördrS 67-68/86), som innehåller 
flera bestämmelser om familjen och barnets 
ställning, var av betydelse för beredningen. 

Konventionen öppnades för undertecknande 
den 26 januari 1990. Finland undertecknade då 
konventionen tillsammans med 57 andra stater. 
När konventionen trädde i kraft den 2 septem
ber 1990 hade den undertecknats av 105 stater 
och ratificerats av 34 stater. 

Denna regeringsproposition om ratifikation 
av konventionen har beretts vid utrikesministe
riet. Utlåtanden har inbegärts av andra myn
digheter om förutsättningarna för ratifikation. 

2. Propositionens huvudsakliga 
innehåll 

Den centrala principen i konventionen är att 
barnets bästa skall komma i första rummet, 

vilket också uttryckligen sägs ut i artikel 3 i 
konventionen. Vikten av att barnets åsikter 
beaktas i frågor som gäller barnet självt beto
nas i artikel 12. 

Konventionsstaterna garanterar utan något 
slag av diskriminering de rättigheter som räk
nas upp i konventionen för varje barn som 
lyder under respektive konventionsstats juris
diktion. I artikel 1 i konventionen definieras 
alla icke 18 år fyllda som barn. Denna ålders
gräns frångås dock i de fall lagstiftningen i ett 
land stadgar att myndighet uppnås före 18 års 
ålder. 

Genom konventionen vill man trygga bar
nets rätt till liv, namn och medborgarskap, 
rätten att känna föräldrarna och få omvårdnad 
hos dem, rätten att bibehålla sitt medborgar
skap, namn och släktförhållanden, åsiktfrihet, 
tanke-, samvets- och religionsfrihet, för
eningsfrihet och rätt till sammankomster, rät
ten till privatliv, hälso- och sjukvård, social 
trygghet, tillräcklig levnadsstandard, utbild
ning, kultur, språk och religion, vila och rek
reation. Dessutom fastställs de grundläggande 
kraven och minimikraven på en rättegång som 
gäller barnet. 

Beträffande de ekonomiska, sociala och kul
turella rättigheterna erkänns i artikel 4 i kon
ventionen att staternas möjligheter att genom
föra dessa rättigheter är beroende bl.a. av 
respektive stats ekonomiska resurser i stor 
utsträckning. Sålunda betonar konventionen 
internationellt samarbete och solidaritet för det 
globala genomförandet av barnets rättigheter. 
Utvecklingsländerna utlovas bistånd för att 
uppnå detta mål. 

3. Propositionens ekonomiska 
och organisatoriska verk
ningar 

Konventionen har inga direkta ekonomiska 
och organisatoriska verkningar. 
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DETALJMOTIVERING 

1. Konventionens innehåll 

Konventionen är uppdelad i tre delar. I den 
första delen behandlas de rättigheter som till
hör barnet och konventionsstaternas förpliktel
ser för genomförandet av dessa. I den andra 
delen ingår bestämmelser om informationen 
om konventionen, om tillsynen och om rappor
teringen. Den tredje delen innehåller de sed
vanliga slutbestämmelserna. 

DEL 1 

Enligt artikel 1 i konventionen avses med 
barn varje människa under 18 år, om inte 
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 
gäller för barnet. 

Artikel 2 gäller diskriminering av barn. Kon
ventionsstaterna förbinder sig att tillförsäkra 
varje barn, utan åtskillnad av något slag, de 
rättigheter som anges i konventionen. Dess
utom åläggs konventionsstaterna att vidta de 
åtgärder som behövs för att säkerställa att · 
barnet inte utsätts för diskriminering eller be
straffning på grund av föräldrars, vårdnadsha
vares eller familjemedlemmars verksamhet, 
ställning, åsikter eller tro. 

I artikel 3 fästs uppmärksamhet vid barnets 
bästa. I stycke l konstateras att man vid alla 
offentliga och enskilda åtgärder som rör barn 
skall ställa barnets bästa främst. 

I stycke 2 bestäms om konventionsstaternas 
förpliktelse att garantera barn det skydd och 
den omvårdnad som behövs. 

I stycke 3 åläggs konventionsstaterna att 
tillse att vissa minimikrav uppfylls vid inrätt
ningar som svarar för vård eller skydd av barn. 

I artikel 4 åläggs konventionsstaterna att 
vidta alla lämpliga åtgärder, bl.a. lagstift
ningsåtgärder, för att genomföra de rättigheter 
som erkänns i konventionen. 

I artikel 5 bestäms om konventionsstaternas 
förpliktelse att respektera föräldrars, familje
medlemmars eller andra personers, som har 
lagligt ansvar för barnet, rätt att på ett sätt 
som står i överensstämmelse med barnets ut
vecklingsnivå fostra och vägleda barnet då det 
utövar de rättigheter som erkänns i denna 
konvention. 

• 

I artikel 6 fastställs att barnet har en inne
boende rätt till livet och att konventionsstater
na till det yttersta av sin förmåga skall säker
ställa barnets överlevnad och utveckling. 

Enligt artikel 7 skall ett barn registreras 
genast efter födelsen och varje barn har från 
födelsen rätt till ett namn och ett medborgar
skap. Dessutom bestäms att barnet har rätt att 
få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat 
av dem. Konventionsstaterna har särskilt an
svar för att ett barn som annars kunde bli 
statslöst skall erhålla medborgarskap. 

I artikel 8 bestäms om konventionsstaternas 
förpliktelse att respektera barnets rätt att be
hålla sin identitet, t.ex. namn, medborgarskap 
och släktförhållanden, och att bistå barnet 
med att återfå denna identitet, om barnet 
olagligt har berövats den. 

I artikel 9 behandlas konventionsstaternas 
förpliktelser i sådana fall där barnet har skiljts 
frän sina föräldrar. 

Enligt stycke l kan ett barn skiljas frän sina 
föräldrar endast när detta är i överensstämmel
se med barnets bästa, t.ex. om föräldrarna 
förgriper sig på barnet eller försummar det 
eller i sådana fall när föräldrarna bor åtskilda 
och beslut måste fattas om barnets vistelseort. 

Den som berörs av ett åtskiljande skall ha 
möjlighet att delta i förfarandet och att lägga 
fram sina synpunkter. När barnet är skilt från 
en förälder, har barnet rätt att upprätthålla ett 
personligt förhållande och direkt kontakt med 
båda föräldrarna, utom när detta skulle strida 
mot barnets bästa. Om åtskiljandet är en följd 
av åtgärder som vidtagits av en konventions
stat, skall denna stat enligt stycke 4 på begäran 
upplysa barnet, föräldrarna eller annan famil
jemedlem om den bortavarandes vistelseort, 
utom i det fall att upplysningen skulle vara till 
skada för barnet. Framställandet av en sådan 
begäran får inte medföra negativa följder för 
dem som berörs. 

Artikel JO hänvisar till artikel 9 och reglerar 
konventionsstaternas förpliktelser i fråga om 
barns och föräldrars rätt att lämna ett land 
eller återvända till sitt eget land i familjeåterfö
reningssyfte. Ansökningar om att resa in i ett 
land eller att lämna ett land skall behandlas på 
ett positivt, humant och snabbt sätt. Konven
tionsstaterna skall säkerställa att en sådan 
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ansökan inte medför negativa följder för dem 
som berörs. 

I stycke 2 bestäms att ett barn vars föräldrar 
bor i olika stater har rätt att upprätthålla 
regelbundna personliga förhållanden och di
rekta kontakter med båda föräldrarna. Kon
ventionsstaterna förpliktas i detta samman
hang att respektera barnets och föräldrarnas 
rätt att lämna varje land och att återvända till 
sitt eget land. Rätten att lämna ett land får 
inskränkas endast om dylika bestämmelser 
finns intagna i lag eller om det är nödvändigt 
för att upprätthålla t.ex. den nationella säker
heten eller den allmänna ordningen. 

Enligt artikel 11 skall konventionsstaterna 
vidta åtgärder för att bekämpa olovligt bort
förande och kvarhållande av barn i utlandet. I 
detta syfte skall konventionsstaterna främja 
ingåendet av bilaterala och multilaterala över
enskommelser och anslutningen till befintliga 
överenskommelser. 

Artikel 12 gäller barnets rätt till åsikter. 
Konventionsstaterna åläggs att tillförsäkra 
barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa, med beaktande 
av barnets ålder och mognad, i alla frågor som 
rör barnet. I alla rättsliga och administrativa 
förfaranden som rör barnet skall barnet bere
das möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ. 

I artikel 13 bestäms att barnet har rätt att 
uttrycka sig och att självständigt skaffa infor
mation. Denna rätt kan inskränkas endast på 
ett sätt som föreskrivs i lag och som är 
nödvändigt för att respektera andra männis
kors rättigheter eller anseende eller för att 
trygga den nationella säkerheten och den all
männa ordningen. 

Enligt artikel 14 skall konventionsstaterna 
respektera barnets rätt till tankefrihet, sam
vetsfrihet och religionsfrihet. Konventionssta
terna skall också respektera föräldrarnas och 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter 
att på ett sätt som överensstämmer med bar
nets utvecklingsgrad vägleda barnet när det 
utövar sina rättigheter. Frihet att bekänna sin 
religion och övertygelse får inskränkas endast 
på ett sätt som föreskrivs i lag och om det är 
nödvändigt för att trygga den allmänna säker
heten, ordningen, hälsan och moralen eller för 
att skydda andra människors grundläggande 
rättigheter. Formuleringen om tillåtna in
skränkningar motsvarar formuleringen om reli
gionsfrihet i artikel 9 stycke 2 i Europarådets 

konvention om skydd för de mänskliga rättig
heterna och de grundläggande friheterna. 

Artikel 15 gäller barnets föreningsfrihet och 
rätt till fredliga sammankomster. Konvemions
staterna erkänner att barn har dessa rättigheter 
och de får inskränkas endast på det sätt som är 
föreskrivet i lag och om det är nödvändigt för 
att trygga den allmänna säkerheten, ordningen, 
hälsan och moralen eller för att skydda andra 
människors grundläggande rättigheter. 

I 1 § 1 mom. (1332/89) lagen om allmänna 
sammankomster fastställs uttrykcligen för var 
och en rätten att hålla allmänna sammankom
ster för att överlässa om allmänna angelegen
heter eller i något annat lovligt syfte med 
iakttagande av denna lag. Lagen uppställer 
sålunda inga villkor för deltagande i en allmän 
sammankomst, t.ex. på basis av ålder, med
borgerskap eller hemort. I lagens 2 § (1332/89) 
har rätten att ordna allmänna sammankomster 
reglerats med större inskränkningar. Allmänna 
sammankomster får ordnas av varje myndig 
finsk medborgare samt varje myndig utlänning 
som har sin hemort i Finland. 

I samband med beredningen av den aktuella 
totalreformen av sammankomstlagen kommer 
justitieministeriet att bedöma behovet av att 
göra ändringar beträffande rätten att ordna 
allmänna sammankomster. Enligt för
eningslagen som gäller föreningsfrihet, som 
har ett nära samband mad rätten till samman
komster, kan en mindreårig person som fyllt 
15 år bilda en förening. Vid beredningen av 
reformen blir man tvungen att ta ställning till 
om en mindreårig som fyllt 15 år skall ges rätt 
att fungera som arrangör av allmänna sam
mankomster. 

Enligt artikel 16 får ett barn inte behandlas 
godtyckligt eller utsättas för olagliga ingripan
den i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller 
sin brevväxling. Ett barn får inte heller utsättas 
för olagliga angrepp på sin heder och sitt 
anseende. !3arnet har rätt till lagens skydd mot 
sådana ingripanden eller angrepp. 

I artikel 17 erkänns massmediernas viktiga 
uppgift. Konventionsstaterna skall säkerställa 
att ett barn får information från nationella och 
internationella källor. Speciellt viktigt är detta 
i fråga om verksamhet som syftar till att 
främja barnets sociala, andliga och moraliska 
välfärd samt barnets fysiska och psykiska häl
sa. Till sist bestäms om de åtgärder som 
konventionsstaterna skall vidta för att de i 
artikeln anförda målen skall kunna uppnås. 



Artikel 18 gäller uppfostran och omvårdnad. 
Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för 
att säkerställa erkännandet av principen att 
båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling. Enligt arti
keln har föräldrarna eller vårdnadshavaren det 
främsta ansvaret för barnets uppfostran och 
utveckling. Barnets bästa skall därvid vara det 
viktigaste. Konventionsstaterna skall ge lämp
ligt bistånd till föräldrar eller vårdnadshavare 
då de utövar sin fostrande uppgift samt tillse 
att inrättningar och service för omvårdnad om 
barn utvecklas. Dessutom skall konventions
staterna vidta de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att barn till förvärvsarbetande 
föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg 
som är avsedd för dem. 

I artikel 19 behandlas konventionsstaternas 
skyldigheter i situationer där ett barn är utsatt 
för psykiskt eller fysiskt våld medan barnet är i 
föräldrarnas eller annan vårdnadshavares vård. 

I stycke 1 åläggs konventionsstaterna att 
vidta alla lagstiftnings åtgärder, administrativa 
och sociala åtgärder samt åtgärder i upplys
ningssyfte för att åstadkomma skydd mot så
dan behandling. 

I stycke 2 förklaras vad skyddsåtgärderna 
bör innefatta. Där nämns bl.a. upprättande av 
sociala program till stöd för barnet och dem 
som har hand om barnet, rapportering av fall 
av barnmisshandel och vid behov rättsliga 
ingripanden. 

Artikel 20 gäller barn som tillfälligt eller 
varaktigt har berövats sin familjemiljö eller 
som för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna 
kvar i denna miljö. 

Enligt stycke 1 skall ett sådant barn ha rätt 
till särskilt skydd och stöd från statens sida. 

I stycke 2 åläggs konventionsstaterna att i 
enlighet med sin nationella lagstiftning säker
ställa alternativ omvårdnad för ett sådant 
barn. 

I stycke 3 ges exempel på alternativ omvård
nad. Där nämns placering i fosterhem, kafala i 
islamsk rätt, adoption eller vid behov placering 
i lämpliga barnskyddsinrättningar. Då lös
ningar övervägs, skall hänsyn tas till önskvärd
heten av kontinuitet i barnets uppfostran och 
till barnets etniska, religiösa, kulturella och 
språkliga bakgrund. 

Artikel 21 gäller adoption. De konventions
stater som godkänner adoption skall säkerstäl
la att barnets bästa hela tiden kommer i 
främsta rummet. 
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Enligt punkt a) kan endast behöriga myndig
heter besluta om en adoption. Myndigheternas 
beslut skall grunda sig på tillämplig lagstiftning 
och tillämpliga förfaranden samt på all rele
vant och tillförlitlig information i ärendet. 
Hänsyn skall också tas till barnets ställning och 
till barnets förhållande till föräldrar, släktingar 
och vårdnadshavare. Ytterligare krävs att de 
berörda personerna vid behov har lämnat sitt 
fulla samtycke till adoptionen efter att ha fått 
lämplig adoptionsrådgivning. 

Enligt punkt b) erkänner konventionsstater
na att internationell adoption kan övervägas 
som en alternativ form av omvårdnad för ett 
barn, om barnet inte kan placeras i fosterfa
milj eller adopteras eller tas om hand på annat 
lämpligt sätt i sitt hemland. 

I punkt c) förpliktas konventionsstaterna att 
säkerställa att ett barn vid internationell adop
tion åtnjuter skydd och normer som motsvarar 
dem som gäller för nationell adoption. 

Enligt punkt d) är konventionsstaterna skyl
diga att vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att placeringen vid internationell 
adoption inte leder till otillbörlig ekonomisk 
vinst för de berörda. 

Enligt punkt e) skall konventionsstaterna 
främja målen i denna konvention genom att 
vid behov ingå bilaterala eller multilaterala 
arrangemang eller överenskommelser. 

Artikel 22 gäller flyktingbarn. Enligt stycke 
I avses med flyktingbarn såväl ett barn som 
enligt internationell eller nationell rätt anses 
som flykting som ett barn som söker flykting
status. Bestämmelserna i artikeln gäller obe
roende av om barnet kommer ensamt eller 
tillsammans med sina föräldrar eller någon 
annan person. Konventionsstaterna skall vidta 
åtgärder för att barnet skall erhålla lämpligt 
skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet 
av de rättigheter som erkänns i denna konven
tion samt i andra internationella instrument 
rörande de mänskliga rättigheterna och huma
nitär rätt. 

Konventionsstaterna åläggs att delta i inter
nationellt samarbete som syftar till spårande av 
ett flyktingbarns föräldrar och andra familje
medlemmar och skaffande av sådan informa
tion som behövs för familjeåterförening. Om 
föräldrarna eller andra familjemedlemmar inte 
kan påträffas, skall barnet erhålla samma 
skydd som enligt konventionen tillkommer ett 
barn som varaktigt eller tillfälligt har berövats 
sin familjemiljö. 
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Artikel 23 gäller barn med handikapp. I 
stycke 1 erkänner konventionsstaterna att ett 
fysiskt ellet psykiskt handikappat barn har rätt 
att åtnjuta ett fullvärdigt och hyggligt liv under 
förhållanden som säkerställer människans vär
de. 

I stycke 2 erkänner konventionsstaterna rät
ten för ett handikappat barn att erhålla sär
skild omvårdnad. Biståndet utsträcks också till 
dem som svarar för omvårdnaden. I stycke 3 
uppställs vissa krav på sådan särskild omvård
nad och sådant bistånd. 

Enligt stycke 4 skall konventionsstaterna 
genom internationellt samarbete främja utbyte 
av lämplig information. Härvid skall särskild 
uppmärksamhet fästas vid utvecklingsländer
nas behov. Syftet med utbytet av information 
är att göra det möjligt för konventionsstaterna 
att förbättra ·sin beredskap och utvidga sina 
erfarenheter i synnerhet i fråga om bl.a. före
byggande hälsovård samt medicinsk, psykolo
gisk och funktionell behandling av handikap
pade barn. 

Enligt artikel 24 erkänner konventionsstater
na att ett barn har rätt till bästa uppnåeliga 
hälsa, sjukvård och rehabilitering. De skall 
sträva efter att tillse att inte ett enda barn blir 
tvunget att avstå från sin rätt till dylik hälso
vårdsservice. 

I stycke 2 nämns ett antal åtgärder som 
konventionsstaterna särskilt skall vidta för att 
förverkliga denna rätt. Till dessa åtgärder hör 
minskande av spädbarns- och barnadödlighe
ten, anordnande av läkar- och sjukhusvård för 
alla barn, bekämpandet av sjukdom och un
dernäring samt säkerställandet av lämplig häl
sovård för mödrar före och efter förloss
ningen. 

Dessutom skall det säkerställas att alla grup
per i samhället, i synnerhet föräldrar och barn, 
får information och undervisning och att de 
får stöd vid användningen av grundläggande 
kunskaper om förebyggande hälsovård, föräld
rarådgivning samt familjeplanering. 

I stycke 3 nämns att konventionsstaterna 
skall sträva efter att avskaffa traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa. 

I stycke 4 erkänns det faktum att ett globalt 
genomförande av den rätt som avses i artikeln 
kan ske endast gradvis och som ett resultat av 
samarbete mellan staterna som tar särskild 
hänsyn till utvecklingsländernas behov. 

Enligt artikel 25 har ett barn som för sitt 
eget bästa placerats på institution eller i foster-

familj rätt att få sina förhållanden regelbundet 
granskade. 

Enligt artikel 26 har ett barn rätt till social 
trygghet. Konventionsstaterna skall tillse att 
denna rätt genomförs också i praktiken. 

I artikel 27 stycke 1 erkänns barnets rätt till 
tillräcklig levnadsstandard. Enligt stycke 2 är 
det barnets föräldrar eller andra som svarar för 
omvårdnaden som inom ramen för sina resur
ser bär huvudansvaret för att de levnadsvillkor 
som är nödvändiga för barnets utveckling sä
kerställs. 

Konventionsstaterna förpliktas att bistå 
föräldrarna och andra som ansvarar för barnet 
att genomföra denna rätt, bl.a. genom att 
tillhandahålla sådant materiellt bistånd som 
behövs. 

I stycke 4 fästs uppmärksamhet vid säker
ställandet av indrivningen av underhåll från 
föräldrar eller andra som bär ekonomiskt an
svar för barnet, både inom en konventionsstat 
och från utlandet. I de fall då en person som 
har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i 
en annan stat än barnet, skall konventionssta
terna främja anslutning till internationella 
överenskommelser eller ingående av sådana 
samt upprättandet av andra lämpliga arrange
mang. 

I artikel 28 stycke 1 erkänner konventions
staterna varje barns rätt till utbildning. Denna 
rätt kan genomföras gradvis, men på grundval 
av lika möjligheter. I synnerhet betonas obliga
torisk och för alla kostnadsfri utbildning, ut
vecklandet av mellanstadieutbildningen och att 
högskoleutbildning skall göra tillgänglig för 
alla på grundval av förmåga. 

I stycke 2 åläggs konventionsstaterna att 
säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls 
på ett sätt som är förenligt med barnets mänsk
liga värdighet och i överensstämmelse med 
bestämmelserna i konventionen. 

Betydelsen av internationellt samarbete i ut
bildningsfrågor, i synnerhet med beaktande av 
utveckligsländernas behov, betonas i stycke 3. 
Syftet är att avskaffa okunnighet och analfabe
tism i hela världen och att underlätta utnytt
jandet av vetenskaplig och teknisk kunskap 
och moderna utbildningsmetoder. 

I artikel 29 anges vissa syften för barnets 
utbildning, t.ex. utvecklandet av barnets per
sonlighet och förmåga så fullödigt som möj
ligt, respekten för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna samt de princi
per som uppställts i Förenta Nationernas stad-



ga, respekten för barnets föräldrar, för natio
nella värden i barnets vistelseland och ur
sprungsland samt för andra kulturer, förbere
dandet av barnet för ett ansvarsfullt liv och 
respekt för naturmiljön. 

Stycke 2 behandlar den enskildes och organi
sationers rätt att inrätta utbildningsanstalter. 

I artikel 30 finns en särskild bestämmelse om 
rättigheterna för barn som tillhör vissa minori
teter eller urbefolkningar. De får inte förvägras 
rätten att tillsammans med andra medlemmar 
av gruppen ha sitt eget kulturliv, bekänna sig 
till och utöva sin egen religion eller använda 
sitt eget språk. 

I artikel 31 erkänner konventionsstaterna 
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. 

I stycke 2 förbinder sig konventionsstaterna 
att uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för deltagande i kulturell 
och konstnärlig verksamhet samt rekreations
och fritidsverksamhet. 

I artikel 32 erkänner konventionsstaterna 
barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnytt
jande och mot att utföra arbete som kan 
hindra barnets skolgång eller vara skadligt för 
barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska eller sociala utveckling. 

I stycke 2 i artikeln förbinder sig konven
tionsstaterna att genomföra principerna i den
na artikel genom erforderliga åtgärder, t.ex. 
lagstiftningsåtgärder. I detta stycke fastställs 
särskilt de frågor som konventionsstaterna 
skall utfärda föreskrifter om när det gäller 
användning av barn i arbetslivet. 

Artikel 33 innehåller allmänna bestämmelser 
om skydd av barn mot narkotiska och psyko
tropa ämnen. 

Artikel 34 förpliktar konventionsstaterna att 
skydda barnet mot alla former av sexuellt 
utnyttjande och sexuella övergrepp. I detta 
syfte skall staterna vidta nationella och inter
nationella åtgärder för att förhindra a) att ett 
barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig 
sexuell handling, b) att barn utnyttjas för 
prostitution eller annan olaglig sexuell verk
samhet samt c) att barn utnyttjas i pornografis
ka föreställningar eller pornografiskt material. 

Artikel 35 förpliktar konventionsstaterna att 
vidta nationella och internationella åtgärder 
för att förhindra bortförande och försäljning 
av eller handel med barn. 
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Artikel 36 är den sista av de artiklar som 
förbjuder utnyttjande av ·barn. I den åläggs 
konventionsstaterna att också skydda barnet 
mot alla andra former av utnyttjande som kan 
skada barnet i något avseende. 

Artikel 3 7 förbjuder att barnet utsätts för 
tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling. Enligt artikeln får 
varken dödsstraff eller livstids fängelse utan 
möjlighet till frigivning ådömas för brott som 
begåtts av personer under 18 år. 

Artikeln innehåller också bestämmelser om 
behandlingen av barn som berövats sin frihet. 
Frihesberövandet får inte vara olagligt eller 
godtyckligt och skall endast användas som en 
sista utväg. Barnet skall behandlas humant och 
i regel ha rätt att hålla kontakt med sin familj 
genom brevväxling och besök. Barnet har ock
så rätt att snarast få tillgång till rättshjälp samt 
rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande 
prövad av domstol eller annan behörig, obe
roende och opartisk myndighet och rätt till ett 
snabbt beslut i saken. 

Enligt punkt c) i artikeln skall ett barn som 
berövats sin frihet hållas åtskilt från vuxna, 
utom i det fall att det anses vara till barnets 
bästa att förfara annorlunda. Enligt 3 kap. 2 l 
mom. förordningen om verkställighet av straff 
skall fångar placeras med beaktande av bl.a. 
ålder, men i princip tillåter gällande finsk 
lagstiftning att personer under 18 år placeras 
tillsammans med vuxna fångar för att avtjäna 
frihetsstraff. 

Bestämmelsen i punkt c) motsvarar punkt b) 
i stycke 2 i artikel l 0 och bestämmelsen i den 
sista meningen i stycke 3 i den internationella 
konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter. Då Finland ratificerade denna kon
vention gjordes en reservation i vilken Finland 
meddelade att fastän unga förbrytare i regel 
hålls åtskilda från vuxna, anser Finland det 
inte ändamålsenligt att anta ett ovillkorligt 
förbud som inte möjliggör smidigare arrange
mang. Avsikten är att i detta sammang göra en 
motsvarande reservation. 

Artikel 38 gäller barn och väpnade konflik
ter. I stycke l förbinder sig konventionsstater
na att respektera de regler i internationell 
humanitär rätt som är tillämpliga på staten i 
väpnade konflikter och som är relevanta för 
barnet. 

Att barn under 15 år deltar i fientligheter 
skall förhindras. Likaså skall konventionssta
terna avstå från att rekrytera barn under 15 år 
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till sina väpnade styrkor. Vid rekrytering av 
personer som fyllt 15 men inte 18 skall staterna 
sträva efter att i första hand rekrytera dem 
som är äldst i denna grupp. 

Barn som berörs av en väpnad konflikt skall 
skyddas i enlighet med konventionsstaternas 
åtaganden enligt internationell humanitär rätt 
att skydda civilbefolkningen i väpnade konflik
ter. 

I artikel 39 förpliktas konventionsstaterna 
att med alla medel främja fysisk och psykisk 
rehabilitering av ett barn som utsatts för 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, nå
gon form av försummelse eller dylikt och att 
denna rehabilitering samt återanpassningen till 
samhället sker i en miljö som främjar barnets 
hälsa, självrespekt och värdighet. 

Artikel 40 innehåller bestämmelser om rätte
gångsförfarande. I stycke 1 ges allmänna ga
rantier för att ett barn som misstänks eller 
åtalas för eller befunnits skyldigt till att ha 
begått brott har rätt att bli behandlat på ett 
visst sätt som bl.a. beaktar barnets värdighet 
och värde samt ålder och främjar barnets 
anpassning till samhället. 

I stycke 2 specificeras de medel som syftar 
till att förverkliga denna rätt. Konventionssta
terna skall i synnerhet garantera förbudet mot 
retroaktiv verkan och laglighetsprincipen, rät
ten att betraktas som oskyldig samt iakttagan
det av principen om rätt att bli hörd. Barnet 
skall utan dröjsmål underrättas om anklagel
serna mot sig och barnet har rätt att få hjälp 
med att förbereda och framlägga sitt försvar. 
Barnet skall också utan dröjsmål få sin sak 
avgjord av en behörig och opartisk myndighet 
eller ett rättsskipande organ och det skall 
finnas möjlighet att överklaga beslutet. Barnet 
får inte tvingas att avge vittnesmål eller att 
erkänna sig skyldigt. Ytterligare har barnet rätt 
att utan kostnad få hjälp av tolk och att få sitt 
privatliv till fullo respekterat under alla stadier 
i förfarandet. 

I stycke 3 förpliktas konventionsstaterna att 
i synnerhet fastsälla en minimiålder för straff
rättsligt ansvar och att i fråga om unga brotts
lingar alltid, i mån av möjlighet, vidta andra 
åtgärder än rättsliga åtgärder. Också i övrigt· 
skall staterna sträva efter att barnets speciella 
behov, som avses i denna artikel, beaktas i 
lagstiftningen, myndigheternas verksamhet 
samt vid inrättandet av anstalter. 

I stycke 4 åläggs staterna dessutom att tillse 
att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt 

för deras välfärd och rimligt med hänsyn till 
deras förhållanden och brott. 

Artikel 41 reglerar konventionens förhållan
de till en konventionsstats lagstiftning och för 
respektive konventionsstat gällande bestäm
melser i internationell rätt. Är dessa stadgan
den och bestämmelser mer fördelaktiga för 
barnet kommer konventionen i andra rummet. 

DEL Il 

Artikel 42 förpliktar konventionsstaterna att 
så effektivt som möjligt informera om konven
tionens innehåll bland såväl vuxna som barn. 

I artikel 43 upprättas en kommitte för bar
nets rättigheter. Artikeln innehåller bestämmel
ser om antalet medlemmar i kommitten, valet 
av dem samt bestämmelser om förfarandet i 
kommitten samt sammankallandet av kommit
ten till möte. 

Kommitten består av 10 medlemmar som 
väljs genom hemlig omröstning vid ett möte 
sammankallat av Förenta Nationernas general
sekreterare. Valet baserar sig på en kandidat
förteckning som upprättats av generalsekrete
raren och varje konventionsstat kan utse en 
kandidat bland sina medborgare. Vid valet av 
kommittens medlemmar skall uppmärksamhet 
fästas vid kandidaternas sakkunskap samt vid 
en jämn geografisk fördelning. Medlemmarna 
verkar i kommitten i sin personliga egenskap. 

Val av kommittemedlemmar förrättas första 
gången senast inom en månad från det att 
konventionen har trätt i kraft internationellt 
och därefter vart annat år. Mandatperioden är 
fyra år och medlemmarna kan omväljas. Om 
en kommittemedlem avlider, avgår eller med
delar att han inte längre kan sköta sina uppgif
ter inom kommitten kan konventionsstaten i 
fråga utse en annan av sina medborgare, som 
uppfyller behörighetskraven, att inneha upp
draget under återstoden av mandatperioden. 

Kommitten sammanträder varje år. Medlem
marna erhåller arvode av Förenta Nationernas 
medel på de villkor som generalförsamlingen 
fastställer. 

Efterlevnaden av konventionen kontrolleras 
genom ett rapporteringsförfarande enligt arti
kel 44. Enligt detta är konventionsstaterna 
skyldiga att genom Förenta Nationernas gene
ralsekreterare regelbundet avge rapport till 
kommitten om de åtgärder som staten i fråga 
har vidtagit för att genomföra de rättigheter 



som nämns i konventionen samt om de fram
steg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa 
rättigheter.' Artikeln innehåller också närmare 
bestämmelser om rapporternas innehåll samt 
ger å ena sidan konventionsstaterna vissa lätt
nader i fråga om rapporteringen efter den 
första grundläggande rapporteringen och be
rättigar å andra sidan kommitten att av stater
na inbegära sådana ytterligare rapporter som 
behövs. Konventionsstaterna skall ge rappor
terna stor spridning i sitt eget land. Kommitten 
rapporterar om sin verksamhet till Förenta 
Nationernas ekonomiska och sociala råd. 

Artikel 45 innehåller bestämmelser om sam
arbetet mellan kommitten för barnets rättighe
ter och Förenta Nationernas fackorgan, övriga 
organ samt UNICEF på konventionens 
tillämpningsområde. Enligt punkt d) i artikeln 
kan kommitten avge förslag och allmänna 
rekommendationer på basis av den informa
tion som erhållits enligt artiklarna 44 och 45. 
Dessa förslag och rekommendationer skall till
sammans med konventionsstaternas eventuella 
kommentarer tillställas varje berörd stat samt 
generalförsamlingen. 

DEL 111 

Artiklarna 46 till 54 innehåller de sedvanliga 
slutbestämmleserna om undertecknande och 
ratifikation av konventionen, anslutning och 
ikraftträdande samt om ändringar av och re
servationer till konventionen och om uppsäg
ning och deponering av den. 

2. Ikraftträdande 

Konventionen om barnets rättigheter träder 
för Finlands del i kraft den trettionde dagen 

2 301382? 
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efter den dag då ratifikationsinstrumentet de
poneras hos Förenta Nationernas generalsekre
terare. 

Avsikten är att den lag som ingår i proposi
tionen skall träda i kraft vid samma tidpunkt 
som konventionen. 

3. Behovet av riksdagens samtycke 

Lagstiftningen i Finland motsvarar väl de 
förpliktelser som uppställs i konventionen. I 
konventionen ingår dock många bestämmelser 
som innebär en central reglering av individens 
rättsliga ställning och som enligt rådande upp
fattning i Finland bör verkställas genom en 
lag. Dessutom tar konventionen upp frågor 
som med stöd av 13 § 1 mom. självstyrelsela
gen för Åland tillkommer Ålands landstings 
lagstiftninsbehörighet. Därför bör flera be
stämmelserna i konventionen anses höra till 
området för lagstiftningen på det sätt som 
avses i 33 § regeringformen. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens sam
tycke i den av Förenta Nationernas 44:e 
generalförsamling den 20 november 
1989 antagna konventionen om barnets 
rättigheter. 

Eftersom det i konventionen ingår bestämm
leser som hör till området för lagstiftningen, 
föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagför
slag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter 

enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I § 
Bestämmelserna i den i New York den 20 

november 1989 ingångna konventionen om 
barnets rättigheter är, för så vitt de hör till 
området för lagstiftningen, i kraft så som 
därom avtalats. 

Helsingfors den 1990 

2 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 



(Översättning) 

KONVENTION 

om barnets rättigheter 

Inledning 

Konventionsstaterna, 
som anser att, i enlighet med de principer 

som proklamerats i Förenta Nationernas stad
ga, erkännandet av den inneboende värdighe
ten hos alla medlemmar av människosläktet 
och av deras lika och oförytterliga rättigheter 
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 människans värdighet och värde och 
beslutat främja sociala framsteg och bättre 
levnadsvillkor under större frihet, 

som erkännar att Förenta Nationerna i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättig
heterna och i de internationella konventionerna 
om mänskliga rättigheter proklamerat och 
kommit överens om att envar är berättigad till 
alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan 
åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, 
kön, språk, religion, politisk eller annan upp
fattning, nationellt eller socialt ursprung, egen
dom, börd eller ställning i övrigt, 

som erinrar om att Förenta Nationerna i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättig
heterna proklamerat att barn har rätt till sär
skild omvårdnad och hjälp, 

som är övertygade om att familjen, såsom 
den grundläggande enheten i samhället och den 
naturliga miljön för alla dess medlemmars och 
särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör 
ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till 
fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället, 
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CONVENTION 

relative aux droits de l'enfant 

Preambule 

Les Etats parties a la presente Convention, 
Considerant que, conformement aux princi

pes proclames dans la Charte des Nations 
Unies, la reconnaissance de la dignite inherente 
a tous les membres de la famille humaine ainsi 
que l'egalite et le caractere inalienable de leurs 
droits sont le fondement de la liberte, de la 
justice et de la paix dans le monde, 

Ayant present a l'esprit le fait que les peup
les des Nations Unies ont, dans la Charte, 
proclame a nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme et dans la dignite et 
la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont 
resolu de favoriser le progres social et d'instau
rer de meilleures conditions de vie dans une 
liberte plus grande, 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la 
Declaration universelle des droits de l'homme 
et dans les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l'homme, ont proclame et sont conve
nues que chacun peut se prevaloir de tous les 
droits et de toutes les libertes qui y sont 
enonces, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situ
ation, 

Rappelant que, dans la Declaration univer
selle des droits de l'homme, les Nations Unies 
ont proclame que l'enfance a droit a une aide 
et a une assistance speciales, 

Convaincus que la famille, unite fondamen
tale de la societe et milieu naturel pour la 
croissance et le bien-etre de tous ses membres, 
et en particulier des enfants, doit recevoir la 
protection et I' assistance dont elle a besoin 
pour pouvoir jouer pleinement son röle dans la 
communaute, 
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som erkänner att barnet, för att kunna 
uppnå en fullständig och harmonisk utveckling 
av sin personlighet, bör växa upp i en familje
miljö, i en omgivning av lycka, kärlek och 
förståelse, 

som anser att barnet till fullo bör förberedas 
för ett självständigt liv i samhället och uppfo
stras enligt de ideal som proklamerats i Fören
ta Nationernas stadga, och särskilt i en anda av 
fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och 
solidaritet, 

som beaktar att behovet att ge barnet sär
skild omvårdnad fastslagits i 1924 års Geneve 
deklaration om barnets rättigheter och i den av 
Förenta Nationerna år 1959 antagna deklara
tionen om barnets rättigheter och erkänts i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättig
heterna, den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter (sär
skilt i artiklarna 23 och 24), den internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och kul
turella rättigheter (särskilt i artikel 10) samt i 
stadgar och tillämpliga instrument för fackor
gan och internationella organisationer som äg
nar sig åt barnens välfärd, 

som beaktar att, såsom anges i deklarationen 
om barnets rättigheter, vilken antogs av Fören
ta Nationernas generalförsamling den 20 no
vember 1959, "barnet på grund av sin fysiska 
och psykiska omognad behöver särskilt skydd 
och särskild omvårdnad, innefattande lämpligt 
rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen", 

som erinrar om bestämmelserna i deklara
tionen om sociala och rättsliga principer röran
de skydd av och omsorg om barn, särskilt med 
hänsyn till nationell och internationell place
ring i fosterhem och adoption, Förenta Natio
nernas minimistandardregler för rättskipning 
rörande ungdomsbrottslighet ("Pekingregler
na") samt 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 svåra 
förhållanden och att sådana barn kräver sär
skild uppmärksamhet, 

som tar vederbörlig hänsyn till vikten av 
varje folks traditioner och kulturella värden 
när det gäller barnets skydd och harmoniska 
utveckling, 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'epanouis
sement harmonieux de sa personnalite, doit 
grandir dans le milieu familial, dans un climat 
de bonheur, d'amour et de comprehension, 

Considerant qu'il importe de preparer plei
nement l'enfant a avoir une vie individuelle 
dans la societe, et de !'elever dans l'esprit des 
ideaux proclames dans la Charte des Nations 
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, 
de dignite, de tolerance, de liberte, d'egalite et 
de solidarite, 

Ayant present a l'esprit que la necessite 
d'accorder une protection speciale a l'enfant a 
ete enoncee dans la Declaration de Geneve de 
1924 sur les droits de I' enfant et dans la 
Declaration des droits de l'enfant adoptee par 
l'Assemblee generale le 20 novembre 1959, et 
qu'elle a ete reconnue dans la Declaration 
universelle des droits de l'homme, dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (en particulier aux articles 23 et 24), 
dans le Pacte international relatif aux droits 
economiques, sociaux et culturels (en particu
lier a l'article 10) et dans les statuts et instru
ments pertinents des institutions specialisees et 
des organisations internationales qui se preocu
pent du bien-etre de I' enfant, 

Ayant present a l'esprit que, comme indique 
dans la Declaration des droits de l'enfant, 
"l'enfant, en raison de son manque de maturi
te physique et intellectuelle, a besoin d'une 
protection speciale et de soins speciaux, notam
ment d'une protection juridique appropriee, 
avant comme apres la naissance'', 

Rappelant les dispositions de la Declaration 
sur les principes sociaux et juridiques applicab
les a la protection et au bien-etre des enfants, 
envisages surtout sous l'angle des pratiques en 
matiere d'adoption et de placement familial sur 
les plans national et international, de !'Ensem
ble de regles minima des Nations Unies concer
nant !'administration de la justice pour mi
neurs (Regles de Beijing), et de la Declaration 
sur la protection des femmes et des enfants en 
periode d'urgence et de conflit arme, 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du 
monde des enfants qui vivent dans des conditi
ons particulierement difficiles, et qu' il est ne
cessaire d'accorder a ces enfants une attention 
particuliere, 

Tenant df.tment compte de I'importance des 
traditions et valeurs culturelles de chaque 
peuple dans la protection et le developpement 
harmonieux de l'enfant, 



som erkänner betydelsen av internationellt 
samarbete för att förbättra barns levnadsvill
kor i varje 1and, särskilt i utvecklingsländerna, 
har kommit överens om följande. 

Del I 

Artikel 1 
I denna konvention avses med barn varje 

människa under 18 år, om inte myndighet 
uppnås tidigare enligt den lag som gäller för 
barnet. 

Artikel 2 
1. Konventionsstaterna skall respektera och 

tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna konvention, 
utan åtskillnad av något slag och oavsett bar
nets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares 
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
annan åskådning nationella, etniska eller soci
ala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 
ställning i övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämp
liga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller 
bestraffning på grund av föräldrars, vårdnads
havares eller familjemedlemmars ställning, 
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

Artikel 3 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de 

vidtas av offentliga eller privata välfärdsinsti
tutioner, domstolar, administrativa myndighe
ter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäk
ra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen 
till de rättigheter och skyldigheter som tillkom
mer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 
personer som har lagligt ansvar för barnet. 
Konventionsstaterna skall för detta ändamål 
vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och 
administrativa åtgärder. 
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Reconnaissant l'importance de la coopera
tion internationale pour l'amelioration des 
conditions de vie des enfants dans tous les 
pays, et en particulier dans les pays en develop
pement, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Premiere partie 

Article premier 
Au sens de la presente Convention, un en

fant s'entend de tout etre humain åge de moins 
de dix-huit ans, sauf si la majorite est atteinte 
plus töt en vertu de la legislation qui lui est 
applicable. 

Article 2 
l. Les Etats parties s'engagent å respecter les 

droits qui sont enonces dans la presente Con
vention et a les garantir a tout enfant relevant 
de leur juridiction, sans distinction aucune, 
independamment de toute consideration de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de reli
gion, d'opinion politique ou autre de l'enfant 
ou de ses parents ou representants legaux, de 
leur origine nationale, ethnique ou sociale, de 
leur situation de fortune, de leur incapacite, de 
leur naissance ou de toute autre situation. 

2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriees pour que l'enfant soit 
effectivement protege contre toutes formes de 
discrimination ou de sanction motivees par la 
situation juridique, les activites, les opinions 
declarees ou les convictions de ses parents, de 
ses representants legaux ou des membres de sa 
famille. 

Article 3 
I. Dans toutes les decisions qui concernenr 

les enfants, qu'elles soient le fait des instituti
ons publiques ou privees de protection sociale. 
des tribunaux, des autorites administratives ou 
des organes legislatifs, l'interet superieur de 
l'enfant doit etre une consideration primordi
ale. 

2. Les Etats parties s'engagent å assurer å 
l'enfant la protection et les soins necessaires å 
son bien-etre, compte tenu des droits et des 
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des 
autres personnes legalement responsables de 
lui, et ils prennent å cette fin toutes les mesures 
legislatives et administratives appropriees. 
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3. Konventionsstaterna skall säkerställa att 
institutioner, serviceorgan och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn 
uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, 
personalens antal och lämplighet samt behörig 
tillsyn. 

Artikel 4 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra 
åtgärder för att genomföra de rättigheter som 
erkänns i denna konvention. I fråga om ekono
miska, sociala och kulturella rättigheter skall 
konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med 
utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga 
reurser och, där så behövs, inom ramen för 
internationellt samarbete. 

Artikel 5 
Konventionsstaterna skall respektera det an

svar och de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer föräldrar eller, där så är tillämp
ligt, medlemmar av storfamiljen eller gemen
skapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare 
eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet att på ett sätt som står i överensstäm
melse med den fortlöpande utvecklingen av 
barnets förmåga ge lämplig ledning då barnet 
utövar de rättigheter som erkänns i denna 
konvention. 

Artikel 6 
1. Konventionsstaterna erkänner att varje 

barn har en inneboende rätt till livet. 
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta 

av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling. 

Artikel 7 
1. Barnet skall registreras omedelbart efter 

födseln och skall från födseln ha rätt till ett 
namn, rätt att få ett medborgarskap och, så 
långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina 
föräldrar och bli omvårdat av dem. 

2. Konventionsstaterna skall säkerställa ge
nomförandet av dessa rättigheter i enlighet 
med sin nationella lagstiftning och sina skyl
digheter enligt tillämpliga internationella 
instrument på detta område, särskilt i de fall 
då barnet annars skulle vara statslöst. 

3. Les Etats parties veillent a ce que le 
fonctionnement des institutions, services et 
etabJissements qui Ont la charge des enfants et 
assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixees par les autorites competentes, 
particulierement dans le domaine de la securite 
et de la same et en ce qui concerne le nombre 
et la competence de leur personnel ainsi que 
l'existence d'un contröle approprie. 

Article 4 
Les Etats parties s'engagent a prendre toutes 

les mesures legislatives, administratives et aut
res qui som necessaires pour mettre en oeuvre 
les droits reconnus dans la presente Conven
tion. Dans le cas des droits economiques, 
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures 
dans toutes les limites des ressources dom ils 
disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la 
cooperation Internationale. 

Article 5 
Les Etats parties respectent la responsabilite, 

le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas 
echeant, les membres de la famille elargie ou 
de la communaute, comme prevu par la coutu
me locale, les tuteurs ou autres personnes 
legalement responsables de l'enfant, de donner 
a celui-ci, d'une maniere qui corresponde au 
developpement de ses capacites, l'orientation et 
les conseils appropries a l'exercice des droits 
que lui reconnait la presente Convention. 

Article 6 
1. Les Etats parties reconnaissent que tout 

enfant a un droit inherent a la vie. 
2. Les Etats parties assurent dans toute la 

mesure possible la survie et le developpement 
de l'enfant. 

Article 7 
!. L'enfant est enregistre aussitöt sa naissan

ce et a des celle-ci le droit a un nom, le droit 
d'acquerir une nationalite et, dans la mesure 
du possible, le droit de connaitre ses parents er 
d'etre eleve par eux. 

2. Les Etats parties veillent a mettre ces 
droits en oeuvre conformement a leur legisla
tion nationale et aux obligations que leur 
imposent les instruments internationaux appli
cables en la matiere, en particulier dans les cas 
ou faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 



Artikel 8 
1. Konventionsstaterna åtar sig att respekte

ra barnets rätt att behålla sin identitet, innefat
tande medborgarskap, namn och släktförhål
landen såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt 
ingripande. 

2. Om ett barn ologligt berövas en del av 
eller hela sin identitet, skall konventionsstater
na ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att 
snabbt återupprätta barnets identitet. 

Artikel 9 
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att 

barnet inte skiljs från sina föräldrar mot deras 
vilja utom i det fall då behöriga myndigheter, 
som är underställda rättslig omprövning, i 
enlighet med tillämplig lag och tillämpliga 
förfaranden finner att ett sådant åtskiljande är 
nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut 
kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t.ex. vid 
övergrepp mot eller vanvård av barnet från 
föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever 
åtskilda och ett beslut måste fattas om barnets 
vistelseort. 

2. Vid förfaranden enligt stycke l skall alla 
berörda parter beredas möjlighet att delta i 
förfarandet och att lägga fram sina synpunk
ter. 

3. Konventionsstaterna skall respektera rät
ten för det barn som är skilt från den ena av 
eller bägge föräldrarna att regelbundet upprätt
hålla ett personligt förhållande och direkt kon
takt med båda föräldrarna, utom då detta 
strider mot barnets bästa. 

4. Då ett sådant åtskiljande är följden av 
åtgärder som en konventionsstat vidtagit, t.ex. 
frihetsberövande, fängslande, utvisning, 
förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall 
oavsett orsak medan personen är berövad sin 
frihet), gentemot den ena av eller båda föräld
rarna eller barnet, skall denna konventionsstat 
på begäran ge föräldrarna, barnet eller, om så 
är lämpligt, någon annan medlem av familjen 
de väsentliga upplysningarna om den/ de från
varande familjemedlemmarnas vistelseort, om 
inte lämnandet av upplysningarna skulle vara 
till skada för barnet. Konventionsstaterna skall 
vidare säkerställa att framställandet av en så
dan begäran inte i sig medför negativa följder 
för den/de personer som berörs. 
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Article 8 
1. Les Etats parties s'engagent a respecter le 

droit de l'enfant de preserver son identite, y 
compris sa nationalite, son nom et ses relations 
familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, 
sans ingerence illegale. 

2. Si un enfant est illegalement prive des 
elements constitutifs de son identite ou de 
certains d'entre eux, les Etats parties doivent 
lui accorder une assistance et une protection 
appropriees, pour que son identite soit retablie 
aussi rapidement que possible. 

Article 9 
!. Les Etats parties veillent a ce que l'enfant 

ne soit pas separe de ses parents contre leur 
gre, a moins que les autorites competentes ne 
decident, sous reserve de revision judiciaire et 
conformement aux lois et procedures applicab
les, que cette separation est necessaire dans 
l'interet superieur de l'enfant. Une decision en 
ce sens peut etre necessaire dans certains cas 
particuliers, par exemple lorsque les parents 
maltraitent ou negligent l'enfant, ou lorsqu'ils 
vivent separement et qu'une decision doit etre 
prise au sujet du Iieu de residence de l'enfant. 

2. Dans tous les cas prevus au paragraphe l 
du present article, toutes les parties interessees 
doivent avoir la possibilite de participer aux 
deliberations et de faire connaitre leurs vues. 

3. Les Etats parties respectent le droit de 
I' enfant separe de ses deux parents ou de l' un 
d'eux d'entretenir regulierement des relations 
personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents, sauf si cela est contraire a 
l'interet superieur de l'enfant. 

4. Lorsque la separation resulte de mesures 
prises par un Etat partie, telles que la deten
tion, l'emprisonnement, !'exil, l'expulsion ou 
la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la 
cause, survenue en cours de detention) des 
deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, 
l'Etat partie donne sur demande aux parents, a 
l'enfant ou, s'il y a lieu, a un autre membre de 
la famille les renseignements essentiels dur le 
lieu ou se trouvent le membre ou les membres 
de la famille, a moins que la divulgation de ces 
renseignements ne soit prejudiciable au bien
etre de l'enfant. Les Etats parties veillent en 
outre a ce que la presentation d'une telle 
demande n'entra-me pas en elle-meme de conse
quences fächeuses pour la personne ou les 
personnes interessees. 
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Artikel 10 
1. I eQ.lighet med konventionsstaternas 

förpliktelse enligt artikel 9 stycke 1 skall an
sökningar från ett barn eller dess föräldrar om 
inresa i eller utresa från en konventionsstat för 
familjeåterförening behandlas på ett positivt, 
humant och snabbt sätt av konventionsstater
na. Konventionsstaterna skall vidare säkerstäl
la att inlämnandet av en sådan begäran inte 
medför negativa följder för de sökande och 
medlemmar av deras familj. 

2. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika 
stater skall ha rätt, utom i undantagsfall, att 
regelbundet upprätthålla ett personligt för
hållande till och direkta kontakter med båda 
föräldrarna. Konventionsstaterna skall för det
ta ändamål och i enlighet med sin förpliktelse 
enligt artikel 9 stycke 2 respektera barnets och 
dess föräldrars rätt att lämna vilket land som 
helst, innefattande sitt eget, och att resa in i 
sitt eget land. Rätten att lämna ett land skall 
vara underkastad endast sådana inskränk
ningar som är föreskrivna i lag och som är 
nödvändiga för att skydda den nationella sä
kerheten, den allmänna ordningen (ordre pub
lic), den allmänna hälsan eller sedligheten eller 
andra personers fri- och rättigheter samt är 
förenliga med övriga i denna konvention er
kända rättigheter. 

Artikel 11 
1. Konventionsstaterna skall vidta åtgärder 

för att bekämpa olovligt bortförande och kvar
hållande av barn i utlandet. 

2. För detta ändamål skall konventionssta
terna främja ingåendet av bilaterala eller multi
laterala överenskommelser eller anslutning till 
befintliga överenskommelser. 

Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det 

barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter skall tillmätas bety
delse i förhållande till barnets ålder och mog
nad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt 
beredas möjlighet att höras i alla rättsliga och 
administrativa förfaranden som rör barnet, 
antingen direkt eller genom företrädare eller ett 
lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt 
med den nationella lagstiftningens procedur
regler. 

Article 10 
I. Conformement å !'obligation incombant 

aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de 
l'article 9, toute demande faite par un enfant 
ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat 
partie ou de le quitter aux fins de reunification 
familiale est consideree par les Etats parties 
dans un esprit positif, avec humanite et diligen
ce. Les Etats parties veillent en outre å ce que 
la presentation d'une telle demande n'entra-me 
pas de consequences fächeuses pour les auteurs 
de la demande et les membres de leur famille. 

2. Un enfarit dont les parents resident dans 
des Etats differents ale droit d'entretenir, sauf 
circonstances exceptionnelles, des relations per
sonnelles et des contacts directs reguliers avec 
ses deux parents. A cette fin, et conformement 
å !'obligation incombant aux Etats parties en 
vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats 
parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses 
parents de quitter tout pays, y compris le leur, 
et de revenir dans leur propre pays. Le droit de 
quitter tout pays ne peut faire l'objet que des 
restrictions prescrites par la loi qui sont neces
saires pour ptoteger la securite nationale, 
l'ordre public, la sante ou la moralite publi
ques, ou les droits et libertes d'autrui, et qui 
sont compatibles avec les autres droits recon
nus dans la presente Convention. 

Article 11 

1. Les Etats parties prennent des mesures 
pour !utter contre les deplacements et les non
retours illicites d'enfants å l'etranger. 

2. A cette fin, les Etats parties favorisent la 
conclusion d'accords bilateraux ou multilate
raux ou d'adhesion aux accords existants. 

Article 12 
l. Les Etats parties garantissent il l'enfant 

qui est capable de discernement le dro1t 
d'exprimer librement son opinion sur touce 
question l'interessant, les opinions de l'enfant 
etant dument prises en consideration eu egard 
å son äge et å son degre de maturite. 

2. A cette fin, on donnera notamment a 
l'enfant la possibilite d'etre entendu dans toute 
procedure judiciaire ou administrative l'inte
ressant, soit directement, soit par l'intermediai
re d'un representant ou d'un organisme ap
proprie, de fa<;:on compatible avec les regles de 
procedure de la legislation nationale. 



Artikel 13 
1. Barn~t skall ha rätt till yttrandefrihet. 

Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta oh sprida in
formation och tankar av alla slag, i tal, skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

2. Utövandet av denna rätt får underkastas 
vissa inskränkningar, men endast sådana som 
är föreskrivna i lag och som är nödvändiga 

a) för att respektera andra personers rättig
heter eller anseende eller 

b) för att skydda den nationella säkerheten, 
den allmänna ordningen (ordre public) eller 
den allmänna hälsan eller sedligheten. 

Artikel 14 
1. Konventionsstaterna skall respektera bar

nets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 

2. Konventionsstaterna skall respektera 
föräldrarnas och, i förekommande fall, vård
nadshavarnas rättigheter och skyldigheter att 
på ett sätt som är förenligt med barnets fortlö
pande utveckling ge barnet ledning då det 
utövar s~n rätt. 

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får 
underkastas endast sådana inskränkningar som 
är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för 
att skydda den allmänna säkerheten, ord
ningen, hälsan eller sedligheten eller andra 
personers grundläggande fri- och rättigheter. 

Artikel 15 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till föreningsfrihet och till fredliga samman
komster. 

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte 
underkastas andra inskränkningar än sådana 
som är föreskrivna i lag och som är nödvändi
ga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 
den nationella säkerheten eller den allmänna 
säkerheten, den allmänna ordningen ( ordre 
public), för skyddandet av den allmänna häl
san eller sedligheten eller av andra personers 
fri- och rättigheter. 

Artikel 16 
1. Intet barn får utsättas för godtyckliga 

eller olagliga ingripanden i sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och 

3 301382? 
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Article 13 
1. L'enfant a droit a la liberte d'expression. 

Ce droit comprend la liberte de rechercher, de 
recevoir et de repandre des informations et des 
idees de toute espece, sans consideration de 
frontieres, sous une forme orale, ecrite, impri
mee ou artistique, ou par tout autre moyen du 
choix de l'enfant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet 
que des seules restrictions qui sont prescrites 
par la loi et qui sont necessaires: 

a) Au respect des droits ou de la reputation 
d'autrui; ou 

b) A la sauvegarde de la securite nationale, 
de l'ordre public, de la sante ou de la moralite 
publiques. 

Article 14 
1. Les Etats parties respectent le droit de 

l'enfant a la liberte de pensee, de conscience et 
de religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et le 
devoir des parents OU, le cas echeant, des 
representants legaux de l'enfant, de guider 
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionne 
d'une maniere qui corresponde au developpe
ment de ses capacites. 

3. La liberte de manifester sa religion ou ses 
convictions ne peut etre soumise qu'aux seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui 
sont necessaires pour preserver la sfrrete publi
que, l'ordre public, la sante et la moralite 
publiques, ou les libertes et droits fondamen
taux d'autrui. 

Article 15 
1. Les Etats parties reconnaissent les droits 

de I'enfant a la liberte d'association et a la 
liberte de reunion pacifique. 

2. L' exercice de ces droits ne peut faire 
l'objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont necessaires dans 
une societe democratique, dans l'interet de la 
securite nationale, de la sfrrete publique ou de 
l'ordre public, ou pour proteger la sante ou la 
moralite publiques, ou les droits et libertes 
d'autrui. 

Article 16 
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions 

arbitraires ou illegales dans sa vie privee, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
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inte heller för olagliga angrepp på sin heder 
och sitt anseende. 

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot 
sådana ingripanden eller angrepp. 

Artikel 17 
Konventionsstaterna erkänner den viktiga 

uppgift som massmedier utför och skall säker
ställa att barnet har tillgång till information 
och material från olika nationella och interna
tionella källor, särskilt sådant som syftar till 
att främja barnets sociala, andliga och moralis
ka välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 
Konventionsstaterna skall för detta ändamål 

a) uppmuntra massmedier att sprida infor
mation och material av socialt och kulturellt 
värde för barnet och i enlighet med andan i 
artikel 29, 

b) uppmuntra internationellt samarbete vad 
gäller produktion, utbyte och spridning av 
sådan information och sådant material från 
olika kulturer och nationella och internatio
nella källor, 

c) uppmuntra produktion och spridning av 
barnböcker, 

d) uppmuntra massmedier att ta särskild 
hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn 
som tillhör en minoritetsgrupp eller en urbe
folkning, 

e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga rikt
linjer för att skydda barnet mot information 
och material som är till skada för barnets 
välfärd, med beaktande av bestämmelserna i 
artiklarna 13 och 18. 

Artikel 18 
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa 

för att säkerställa erkännandet av principen att 
båda föräldrarna har gemensamt ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar 
eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har 
det främsta ansvaret för barnets uppfostran 
och utveckling. Barnets bästa skall för dem 
komma i främsta rummet. 

2. För att garantera och främja de rättighe
ter som anges i denna konvention skall kon
ventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräld
rar och vårdnadshavare då de fullgör sitt 
ansvar för barnets uppfostran och säkerställa 

d'atteintes illegales å son honneur et å sa 
reputation. 

2. L'enfant a droit å la protection de la loi 
contre de telles immixtions ou de telles attein
tes. 

Article 17 
Les Etats parties reconnaissent l'importance 

de la fonction remplie par les medias et veillent 
å ce que l'enfant ait acces å une information et 
å des materiels provenant de sources nationales 
et internationales diverses, notamment ceux 
qui visent å promouvoir son bien-etre social, 
spirituel et moral ainsi que sa sante physique et 
mentale. A cette fin, les Etats parties: 

a) Encouragent les medias å diffuser une 
information et des materiels qui presentent une 
utilite sociale et culturelle pour l'enfant et 
repondent å l'esprit de l'article 29; 

b) Encouragent la cooperation internationale 
en vue de produire d'echanger et de diffuser 
une information et des materiels de ce type 
provenant de differentes sources culturelles, 
nationales et internationales; 

c) Encouragent la production et la diffusion 
de Iivres pour enfants; 

d) Encouragent les medias å tenir particulie
rement compte des besoins Iinguistiques des 
enfants autochtones ou appartenant å un grou
pe minoritaire; 

e) Favorisent l'elaboration de principes di
recteurs appropries destines å proteger l'enfant 
contre !'information et les materiels qui nuisent 
å son bien-etre, compte tenu des dispositions 
des articles l 3et 18. 

Article 18 
I. Les Etats parties s'emploient de leur 

mieux å assurer la reconnaissance du principe 
selon lequel les deux parents ont une responsa
bilite commune pour ce qui est d'elever 
l'enfant et d'assurer son developpement. La 
responsabilite d'elever l'enfant et d'assurer son 
developpement incombe au premier chef aux 
parents ou, le cas echeant, å ses representants 
legaux. Ceux-ci doivent etre guides avant tout 
par l'interet superieur de l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits 
enonces dans la presente Convention, les Etats 
parties accordent l'aide appropriee aux parents 
et aux representants legaux de l'enfant dans 
l'exercice de la responsabilite qui leur incombe 



utvecklingen av institutioner, inrättningar och 
serviceorg.an för vård av barn. ~ 

3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämp
liga åtgärder för att säkerställa att barn till 
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta 
den barnomsorg som är avsedd för dem. 

Artikel 19 
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämp

liga legislativa, administrativa och sociala åt
gärder samt åtgärder i upplysningssyfte för att 
skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård 
eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, innefattande sexuellt utnyttjande, 
medan barnet är i båda föräldrarnas/ den ena 
förälderns, vårdnadshavares eller annan per
sons vård. 

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt 
som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 
förfaranden för upprättandet av sociala pro
gram, vilka syftar till att ge barnet och dem 
som har hand om barnet nödvändigt stöd, och 
även för andra former av förebyggande verk
samhet och för identifiering, rapportering, re
mittering, undersökning, behandling och upp
följning av fall av ovan beskrivna sätt att 
behandla barn illa samt, om så är lämpligt, 
förfaranden för rättsligt ingripande. 

Artikel 20 
1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt 

berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget 
bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna 
miljö skall ha rätt till särskilt skydd och 
bistånd från statens sida. 

2. Konventionsstaterna skall i enlighet med 
sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ 
omvårdnad för ett sådant barn. 

3. Sådan omvårdnad kan bl.a. innefatta 
placering i fosterhem, kafala i islamsk rätt, 
adoption eller, om nödvändigt, placering i 
lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. 
Då lösningar övervägs skall vederbörlig hänsyn 
tas till önskvärdheten av kontinuiteten i ett 
barns uppfostran och till barnets etniska, reli
giösa, kulturella och språkliga bakgrund. 
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d' elever I' enfant et assurent la mise en place 
d 'institutions, d 'etablissements et de services 
charges de veiller au bien-etre des enfants. 

3. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriees pour assurer aux enfants 
dont les parents travaillent le droit de benefi
cier des services et etablissements de garde 
d'enfants pour lesquels ils remplissent les con
ditions requises. 

Article 19 
1. Les Etats parties prennent toutes les 

mesures legislatives, administratives, sociales et 
educatives appropriees pour proteger l'enfant 
contre toute forme de violence, d'atteinte ou 
de brutalites physiques ou mentales, d'aban
don ou de negligence, de mauvais traitement 
ou d'exploitation, y compris la violence sexuel
le, pendant qu'il est sous la garde de ses 
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses 
representants legaux ou de toute autre person
ne a qui il est confie. 

2. Ces mesures de protection comprendront, 
selon qu'il conviendra, des procedures effica
ces pour l'etablissement de programmes soci
aux visant a fournir l'appui necessaire a 
l'enfant et a ceux a qui il est confie, ainsi que 
pour d'autres formes de prevention, et aux fins 
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enqu
ete, de traitement et de suivi pour les cas de 
mauvais traitements de l'enfant decrits ci-des
sus, et comprendre egalement, selon qu'il con
viendra, des procedures d'intervention judiciai
re. 

Article 20 
1. Tout enfant qui est temporairement ou 

definitivement prive de son milieu familial. ou 
qui dans son propre interet ne peut erre laisse 
dans ce milieu, a droit a une protection et une 
aide speciales de l'Etat. 

2. Les Etats parties prevoient pour cet enfant 
une protection de remplacement conforme a 
leur legislation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut 
notamment avoir la forme du placement dans 
une famille, de la kafalah de droit islamique, 
de !'adoption ou, en cas de necessite, du 
placement dans un etablissement pour enfants 
approprie. Dans le choix entre ces solutions, il 
est dument tenu compte de la necessite d'une 
certaine continuite dans l'education de 
l'enfant, ainsi que de son ongme ethnique, 
religieuse, culturelle et linguistique. 
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Artikel 21 
Konventionsstater som erkänner och/eller 

tillåter adoption skall säkerställa att barnets 
bästa beaktas i högsta grad och skall 

a) säkerställa att adoption av ett barn god
känns endast av behöriga myndigheter, som i 
enlighet med tillämplig lag och tillämpliga 
förfaranden och på grundval av all relevant 
och tillförlitlig information fastställer att adop
tionen kan tillåtas med hänsyn till barnets 
ställning i förhållande till föräldrar, släktingar 
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 omvård
nad om barnet, om barnet inte kan placeras i 
fosterfamilj eller adoptivfamilj eller tas om 
hand på lämpligt sätt i sitt hemland, 

c) säkerställa att det barn som berörs av 
internationell adoption åtnjuter garantier och 
normer som motsvarar dem som gäller vid 
nationell adoption, 

d) vidta alla lämpliga åtgärder för att vid 
internationell adoption säkerställa att place
ringen inte leder till otillbörlig ekonomisk vinst 
för de personer som medverkar i denna, 

e) främja, där så är lämpligt, målen i denna 
artikel genom att ingå bilaterala eller multilate
rala arrangemang eller överenskommelser och 
inom denna ram sträva efter att säkerställa att 
placeringen av barnet i ett annat land sker 
genom behöriga myndigheter eller organ. 

Artikel 22 
1. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga 

åtgärder för att säkerställa att ett barn som 
söker flyktingstatus eller anses som flykting i 
enlighet med tillämplig internationell eller na
tionell rätt och tillämpliga förfaranden, obe
roende av om det kommer ensamt eller är 
åtföljt av sina föräldrar eller någon annan 
person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt 
bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättig
heter som anges i denna konvention och i 
andra internationella instrument rörande 
mänskliga rättigheter eller humanitär rätt som 
nämnda stater har tillträtt. 

Article 21 
Les Etats parties qui admettent et/ou autori

sent !'adoption s'assurent que l'interet supe
rieur de l'enfant est la consideration primordi
ale en la matiere, et: 

a) Veillent å ce que !'adoption d'un enfant 
ne soit autorisee que par les autorites compe
tentes, qui verifient, conformement å la loi et 
aux procedures applicables et sur la base de 
tous les renseignements fiables relatifs au cas 
considere, que !'adoption peut avoir lieu eu 
egard å la situation de l'enfant par rapport å 
ses pere et mere, parents et representants le
gaux et que, le cas echeant, les personnes 
interessees ont donne leur consentement å 
!'adoption en connaissance de cause, apres 
s'etre entourees des avis necessaires; 

b) Reconnaissent que !'adoption å l'etranger 
peut etre envisagee comme un autre moyen 
d'assurer les soins necessaires å l'enfam, si 
celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, etre 
place dans une famille nourriciere ou adoptive 
ou etre convenablement eleve; 

c) Veillem, en cas d'adoption å l'etranger, å 
ce que l'enfant ait le benefice de garamies et de 
normes equivalant a celles existant en cas 
d'adoption nationale; 

d) Prennent toutes les mesures appropriees 
pour veiller å ce que, en cas d'adoption å 
l'etranger, le placement de l'enfant ne se tra
duise pas par un profit materiel indu pour les 
personnes qui en sont responsables; 

e) Poursuivent les objectifs du present article 
en concluant des arrangements ou des accords 
bilateraux ou multilateraux, selon les cas, et 
s'efforcent dans ce cadre de veiller å ce que les 
placemems d'enfants å l'etranger soient effec
tues par des autorites ou des organes compe
tents. 

Article 22 
1. Les Etats parties prennent les mesures 

appropriees pour qu 'un enfant qui cherche å 
obtenir le statut de refugie ou qui est considere 
comme refugie en vertu des regles et procedu
res du droit international ou national applicab
le, qu'il soit seul ou accompagne de ses pere et 
mere ou de toute autre personne, beneficie de 
la protection et de l'assistance humanitaire 
voulues pour lui permettre de jouir des droits 
que Iui reconnaissent la presente Convention et 
les autres instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'homme ou de caractere humani
taire auxquels lesdits Etats som parties. 



2. För detta ändamål skall konventionssta
terna, på det sätt som de finner lämpligt, 
samarbeta i varje ansträngning som görs av 
Förenta Nationerna och andra behöriga mel
lanstatliga organisationer eller icke-statliga or
ganisationer, som samarbetar med Förenta Na
tionerna, för att skydda och bistå ett sådant 
barn och för att spåra föräldrarna eller andra 
familjemedlemmar till ett flyktingbarn i syfte 
att erhålla den information som är nödvändig 
för att barnet skall kunna återförenas med sin 
familj. I fall då föräldrar eller andra familje
medlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges 
samma skydd som varje annat barn, som 
varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemil
jö av något skäl, erhåller i enlighet med denna 
konvention. 

Artikel 23 
1. Konventionsstaterna erkänner att ett psy

kiskt eller fysiskt handikappat barn bör åtnjuta 
ett fullvärdigt och hyggligt liv under förhållan
den som säkerställer värdighet, främjar själv
förtroende och underlättar barnets aktiva del
tagande i samhället. 

2. Konventionsstaterna erkänner det handi
kappade barnets rätt till särskild omvårdnad 
och skall, inom ramen för tillgängliga resurser, 
uppmuntra och säkerställa att det till bistånd 
berättigade barnet och de som ansvarar för 
dess omvårdnad får det bistånd som har an
sökts och som är lämpligt med hänsyn till 
barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden 
eller förhållandena hos någon annan som tar 
hand om barnet. 

3. Med hänsyn till att ett handikappat barn 
har särskilda behov skall det bistånd som 
lämnas enligt stycke 2 vara kostnadsfritt, då så 
är möjligt, med beaktande av föräldrarnas 
ekonomiska tillgångar eller de ekonomiska till
gångarna hos någon annan som tar hand om 
barnet. Biståndet skall syfta till att säkerställa 
att det handikappade barnet har effektiv till
gång till och erhåller undervisning och utbild
ning, hälso- och sjukvård, rehabilitering, 
förberedelse för arbetslivet och möjligheter till 
rekreation på ett sätt som bidrar till barnets 
största möjliga integrering i samhället och 
individuella utveckling, innefattande dess kul
turella och andliga utveckling. 

4. Konventionsstaterna skall i en anda av 
internationellt samarbete främja utbyte av 
lämplig information på området för före-
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2. A cette fin, les Etats parties collaborent, 
selon qu'ils le jugent necessaire, a tous les 
efforts faits par !'Organisation des Nations 
Unies et les autres organisations intergouverne
mentales ou non gouvernementales competen
tes collaborant avec !'Organisation des Nations 
Unies pour proteger et aider les enfants qui se 
trouvent en pareille situation et pour recher
cher les pere et mere ou autres membres de la 
famille de tout enfant refugie en vue d'obtenir 
les renseignements necessaires pour le reunir a 
sa famille. Lorsque ni le pere, ni la mere, ni 
aucun autre membre de la famille ne peut erre 
retrouve, l'enfant se voit accorder, selon les 
principes enonces dans la presente Convention, 
la meme protection que tout autre enfant 
definitivement ou temporairement prive de son 
milieu familial pour quelque raison que ce soit. 

Article 23 
1. Les Etats parties reconnaissent que les 

enfants mentalement ou physiquement handi
capes doivent mener une vie pleine et decente, 
dans des conditions qui garantissent leur digni
te, favorisent leur autonomie et facilitent leur 
participation active å la vie de la collectivite. 

2. Les Etats parties reconnaissent le droit des 
enfants handicapes de beneficier de soins speci
aux et encouragent et assurent, dans la mesure 
des ressources disponibles, l'octroi, sur deman
de, aux enfants handicapes remplissant les 
conditions requises et a ceux qui en ont la 
charge, d'une aide adaptee å l'etat de l'enfant 
et a la situation de ses parents ou de ceux a qui 
il est confie. 

3. Eu egard aux besoins particuliers des 
enfants handicapes, l'aide fournie conforme
ment au paragraphe 2 du present article est 
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte 
tenu des ressources financieres de leurs parents 
ou de ceux å qui l'enfant est confie, et elle est 
conc,:ue de telle sorte que les enfants handicapes 
aient effectivement acces a l'education, a la 
formation, aux soins de sante, å la reeduca
tion, a la preparation å l'emploi et aux activites 
recreatives, et beneficient de ces services de 
fac,:on propre a assurer une integration sociale 
aussi complete que possible et leur epanouisse
ment personnel, y compris dans le domaine 
culturel et spirituel. 

4. Dans un esprit de cooperation internati
onale, les Etats parties favorisent l'echange 
d'informations pertinentes dans le domaine des 
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byggande hälsovård och medicinsk, psykolo
gisk och' funktionell behandling av handikap
pade barn, innefattande spridning av och till
gång till information om rehabiliteringsmeto
der och yrkesutbildning. Avsikten är att göra 
det möjligt för konventionsstater att förbättra 
sina möjligheter och kunskaper och vidga sin 
erfarenhet på dessa områden. Särskild hänsyn 
skall därvid tas till utvecklingsländernas behov. 

Artikel 24 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 
sjukvård och rehabilitering. Konventionsstater
na skall sträva efter att säkerställa att inget 
barn är berövat sin rätt att ha tillgång till 
sådan hälso- och sjukvård. 

2. Konventionsstaterna skall försöka 
förverkliga denna rätt till fullo och skall sär
skilt vidta lämpliga åtgärder för att 

a) minska spädbarns- och barnadödligheten, 

b) säkerställa att alla barn tillhandahålls 
nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt 
på utveckling av primärhälsovården, 

c) bekämpa sjukdom och undernäring, också 
inom ramen för primärhälsovården, genom 
bl.a. utnyttjande av lättillgänglig teknik och 
genom att tillhandahålla näringsrika livsmedel 
i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, 
med beaktande av de faror och risker som 
miljöförstöring innebär, 

d) säkerställa tillfredsställande hälsovård för 
mödrar före och efter förlossningen, 

e) säkerställa att alla grupper i samhället, 
särskilt föräldrar och barn, får information, 
har tillgång till undervisning samt får stöd vid 
användning av grundläggande kunskaper om 
barnhälsovård och näringslära, fördelarna med 
amning, hygien och ren miljö samt före
byggande av olycksfall, 

f) utveckla förebyggande hälsovård, föräld
rarådgivning samt undervisning och service vad 
gäller familjeplanering. 

3. Konvemionsstaterna skall vidta alla effek
tiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa 
traditionella sedvänjor som är skadliga för 
barnets hälsa. 

soins de same preventifs et du traitemem 
medical, psychologique et fonctionnel des en
fants handicapes, y compris par la diffusion 
d'informations concernant les methodes de 
reeducation et les services de formation profes
sionnelle, ainsi que l'acces a ces donnees, en 
vue de permettre aux Etats parties d'ameliorer 
leurs capacites et leurs competences et d'elargir 
leur experience dans ces domaines. A cet 
egard, il est tenu particulierement compte des 
besoins des pays en developpemem. 

Article 24 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de 

l'enfant de jouir du meilleur etat de sante 
possible et de beneficier de services medicaux 
et de reeducation. Ils s'efforcent de garantir 
qu'aucun enfant ne soit prive du droit d'avoir 
acces a ces services. 

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la 
realisation integrale du droit susmemionne et, 
en particulier, prennent les mesures approp
riees pour: 

a) Reduire la mortalite parmi les nourrissons 
et les enfants; 

b) Assurer a tous les enfants l' assistance 
medicale et les soins de same necessaires, 
!'accent etant mis sur le developpement des 
soins de same primaires; 

c) Lutter contre la maladie et la malnutri
tion, y compris dans le cadre des soins de sante 
primaires, gräce notamment a l'utilisation de 
techniques aisement disponibles et a la fourni
ture d'aliments nutritifs et d'eau potable, com
pte tenu des dangers et des risques de pollution 
du milieu naturel; 

d) Assurer aux meres des soins prenatals et 
postnatals appropries; 

e) Faire en sorte que tous les groupes de la 
societe, en particulier les parems et les enfants, 
re9oivent une information sur la same et la 
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaite
ment au sein, l'hygiene et la salubrite de 
l'environnement et la prevention des accidents, 
et beneficient d'une aide leur permettant de 
mettre a profit cette information; 

f) Developper les soins de same prevemifs, 
les conseils aux parents et l'education et les 
services en matiere de planification familiale. 

3. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures efficaces appropriees en vue d 'abolir 
les pratiques traditionnelles prejudiciables a la 
same des enfants. . 



4. Konventionsstaterna åtar sig att främja 
och uppmuntra internationellt samarbete i syf
te att gradvis uppnå det fulla förverkligandet 
av den rätt som erkänns i denna artikel. 
Särskild hänsyn skall därvid tas till utveck
lingsländernas behov. 

Artikel 25 
Konventionsstaterna erkänner rätten för ett 

barn, som har omhändertagits av behöriga 
myndigheter för omvårdnad, skydd eller be
handling av sin fysiska eller psykiska hälsa, till 
regelbunden översyn av den behandling som 
barnet får samt av alla andra omständigheter 
rörande barnets omhändertagande. 

Artikel 26 
1. Konventionsstaterna skail erkänna rätten 

för varje barn att åtnjuta social trygghet, 
innefattande socialförsäkring, och skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkli
ga denna rätt i enlighet med sin nationella 
lagstiftning. 

2. Förmånerna skall, där så är lämpigt, 
beviljas med hänsyn till de resurser som barnet 
och de personer som ansvarar för dess under
håll har och deras omständigheter i övrigt samt 
med hänsyn till varje annat förhållande som är 
av betydelse i samband med en bidragsansökan 
från barnet eller för dess räkning. 

Artikel 27 
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för 

varje barn till den levnadsstandard som krävs 
för barnets fysiska, psykiska, andliga, moralis
ka och sociala utveckling. 

2. Föräldrar eller andra som är ansvariga för 
barnet är i första hand skyldiga att inom 
ramen för sin förmåga och sina ekonomiska 
resurser säkerställa de levnadsvillkor som är 
nödvändiga för barnets utveckling. 

3. Konventionsstaterna skall i enlighet med 
nationella villkor och inom ramen för sina 
resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå 
föräldrar och andra som är ansvariga för 
barnet att genomföra denna rätt och skall vid 
behov tillhandahålla materiellt bistånd och ut
arbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, 
kläder och bostäder. 

4. Konventionsstaterna skall vidta alla lämp
liga åtgärder för att säkerställa indrivning av 
underhåll för barnet från föräldrar eller annan 
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4. Les Etats parties s'engagent a favoriser et 
a encourager la cooperation internationale en 
vue d'assurer progressivement la pleine realisa
tion du droit reconnu dans le present article. A 
cet egard, il est tenu particulierement compte 
des besoins des pays en developpement. 

Article 25 
Les Etats parties reconnaissent a l'enfant qui 

a ete place par les autorites competentes pour 
recevoir des soins, une protection ou un traite
ment physique ou mental, le droit a un examen 
periodique dudit traitement et de toute autre 
circonstance relative a son placement. 

Article 26 
I. Les Etats parties reconnaissent a tout 

enfant le droit de beneficier de la securite 
sociale, y compris les assurances sociales, et 
prennent les mesures necessaires pour assurer 
la pleine realisation de ce droit en conformite 
avec leur legislation nationale. 

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, 
etre accordees compte tenu des ressources et de 
la situation de l'enfant et des personnes res
ponsables de son entretien, ainsi que de toute 
autre consideration applicable a la demande de 
prestation faite par l'enfant ou en son nom. 

Article 27 
I. Les Etats parties reconnaissent le droit de 

tout enfant a un niveau de vie suffisant pour 
permettre son developpement physique, men
tal, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes 
ayant la charge de l'enfant qu'incombe au 
premier chef la responsabilite d' assurer, dans 
les limites de leurs possibilites et de leurs 
moyens financiers, les conditions de vie neces
saires au developpement de l'enfant. 

3. Les Etats parties adoptent les mesures 
appropriees, compte tenu des conditions nati
onales et dans la mesure de leurs moyens, pour 
aider les parents et autres personnes ayant la 
charge de I' enfant a mettre en oeuvre ce droit 
et offrent, en cas de besoin, une assistance 
materielle et des programmes d'appui, notam
ment en ce qui concerne l'alimentation, le 
vetement et le logement. 

4. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropnees en vue d' assurer le re
couvrement de la pension alimentaire de 
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som har ekonomiskt ansvar för barnet, både 
inom konventionsstaten och från utlandet. Sär
skilt i de fall då den person som har det 
ekonomiska ansvaret för barnet bor i en annan 
stat än barnet skall konventionsstaterna främja 
såväl anslutning till internationella över
enskommelser eller ingåendet av sådana över
enskommelser som upprättande av andra 
lämpliga arrangemang. 

Artikel 28 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga 
denna rätt och på grundval av lika möjligheter 
skall de särskilt 

a) göra grundutbildning obligatorisk och 
kostnadsfritt tillgänglig för alla, 

b) uppmuntra utvecklingen av olika former 
av undervisning som följer efter grundutbild
ningen, innefattande såväl allmän utbildning 
som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga 
och åtkomliga för varje barn samt vidta lämp
liga åtgärder såsom införande av kostnadsfri 
utbildning och ekonomiskt stöd vid behov, 

c) genom varje lämpligt medel göra högre 
utbildning tillgänglig för alla på grundval av 
förmåga, 

d) göra studierådgivning och yrkesoriente
ring tillgänglig och åtkomlig för alla barn, 

e) vidta åtgärder för att uppmuntra regel
bunden närvaro i skolan och minska antalet 
studieavbrott. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämp
liga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 
skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt 
med barnets mänskliga värdighet och i över
ensstämmelse med denna konvention. 

3. Konventionsstaterna skall främja och 
uppmuntra internationellt samarbete i utbild
ningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att 
avskaffa okunnighet och analfabetism i hela 
världen och underlätta tillgång till vetenskaplig 
och teknisk kunskap och moderna undervis
ningsmetoder. Särskild hänsyn skall därvid tas 
till utvecklingsländernas behov. 

Artikel 29 
1. Konventionsstaterna är överens om att 

barnets utbildning skall syfta till att 

l'enfant aupres de ses parents ou des autres 
personnes ayant une responsabilite financiere å 
son egard, que ce soit sur leur territoire ou å 
l'etranger. En particulier, pour tenir compte 
des cas ou la personne qui a une responsabilite 
financiere a I' egard de I' enfant vit dans un Etat 
autre que celui de l'enfant, les Etats parties 
favorisent !'adhesion å des accords internati
onaux ou la conclusion de tels accords ainsi 
que !'adoption de tous autres arrangements 
appropries. 

Article 28 
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de 

l'enfant a l'education, et en particulier, en vue 
d' assurer I' exercice de ce droit progressivement 
et sur la base de l'egalite des chances: 

a) Ils rendent l'enseignement primaire obli
gatoire et gratuit pour tous; 

b) Ils encouragent !'organisation de differen
tes formes d'enseignement secondaire, tant ge
neral que professionnel, les rendent ouvertes et 
accessibles å tout enfant, et prennent des mesu
res appropriees, telles que l'instauration de la 
gratuite de l'enseignement et l'offre d'une aide 
financiere en cas de besoin; 

c) Ils assurent å tous l'acces å l'enseignement 
superieur, en fonction des capacites de chacun, 
par tous les moyens appropries; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles å tout 
enfant !'information et l'orientation scolaires 
et professionnelles; 

e) Ils prennent des mesures pour encourager 
la regularite de la frequentation scolaire et la 
reduction des taux d'abandon scolaire. 

2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures appropriees pour veiller a ce que la 
discipline scolaire soit appliquee d'une maniere 
compatible avec la dignite de I'enfant en tant 
qu'etre humain et conformement å la presente 
Convention. 

3. Les Etats parties favorisent et encouragent 
la cooperation internationale dans le domaine 
de l'education, en vue notamment de contri
buer å eliminer l'ignorance et l'analphabetisme 
dans le monde et de faciliter l'acces aux con
naissances scientifiques et techniques et aux 
methodes d'enseignement modernes. A cet 
egard, il est tenu particulierement compte des 
besoins des pays en developpement. 

Article 29 
1. Les Etats parties conviennent que l'educa

tion de I' enfant doit viser å: 



a) utveckla barnets personlighet, anlag och 
fysiska oeh psykiska förmåga i hela dess vidd, 

b) utveckla respekt för de mänskliga rättig
heterna och de grundläggande friheterna samt 
för de principer som uppställts i Förenta Na
tionernas stadga, 

c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för 
barnets egen kulturella identitet, språk och 
värden, för vistelselandets och ursprungslan
dets nationella värden och för kulturer som 
skiljer sig från barnets egen, 

d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i 
ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 
tolerans, jämställdhet mellan könen och vän
skap mellan alla folk, etniska, nationella och 
religiösa grupper och personer som tillhör ur
befolkningar, 

e) utveckla respekt för naturmiljön. 

2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 
får tolkas så att det medför inskränkningar i 
den enskildes och organisationers rätt att inrät
ta och driva undervisningsanstaler, dock alltid 
under förutsättning· att de i stycke 1 i denna 
artikel uppställda principerna iakttas och att 
kraven uppfylls på att undervisningen i dessa 
anstalter skall stå i överensstämmelse med vad 
från statens sida angivits som minimistandard. 

Artikel 30 
I de stater där det finns etniska, religiösa 

eller språkliga minoriteter eller personer som 
tillhör en urbefolkning skall ett barn som 
tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning 
inte förvägras rätten att tillsammans med 
andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget 
kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin 
egen religion eller att använda sitt eget språk. 

Artikel 31 
1. Konventionsstaterna 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. 

2. Konventionsstaterna skall respektera och 
främja barnets rätt att till fullo delta i det 
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a) Favoriser l'epanouissement de la person
nalite de l'enfant et le developpement de ses 
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, 
dans toute la mesure de leurs potentialites; 

b) Inculquer å l'enfant le respect des droits 
de l'homme et des libertes fondamentales, et 
des principes consacres dans la Charte des 
Nations Unies; 

c) Inculquer å l'enfant le respect de ses 
parents, de son identite, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles, ainsi que le respect des 
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du 
pays duque il peut etre originaire et des civilisa
tions differentes de la sienne; . 

d) Preparer l'enfant å assumer les responsa
bilites de la vie dans une societe libre, dans un 
esprit de comprehension, de paix, de tolerance, 
d'egalite entre les sexes et d'amitie entre tous 
les peuples et groupes ethniques, nationaux et 
religieux, et avec les personnes d'origine au
tochtone; 

e) lnculquer å l'enfant le respect du milieu 
naturel. 

2. Aucune disposition du present article ou 
de l'article 28 ne sera interpretee d'une maniere 
qui porte atteinte å la liberte des personnes 
physiques ou morales de creer et de diriger des 
etablissements d'enseignement, å condition que 
les principes enonces au paragraphe I du pre
sent article soient respectes et que l'education 
dispensee dans ces etablissements soit confor
me aux normes minimales que l'Etat aura 
prescrites. 

Article 30 

Dans les Etats ou il existe des minomes 
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des 
personnes d'origine autochtone, un enfant au
tochtone ou appartenant å une de ces minorites 
ne peut etre prive du droit d'avoir sa propre vie 
culturelle, de professer et de pratiquer sa prop
re religion ou d'employer sa propre langue en 
commun avec les autres membres de son grou
pe. 

Article 31 
1. Les Etats parties reconnaissent å l'enfant 

le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au 
jeu et å des activites recreatives propres å son 
äge, et de participer librement a la vie culturel
le et artistique. 

2. Les Etats parties respectent et favorisent 
le droit de l'enfant de participer pleinement a 
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kulturella och konstnärliga livet och skall upp
muntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verk
samhet samt för rekreation och fritidsverksam
het. 

Artikel 32 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot 
att utföra arbete som kan vara skadligt eller 
hindra barnets utbildning eller äventyra bar
nets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, mo
raliska eller sociala utveckling. 

2. Konventionsstaterna skall vidta legislati
va, administrativa och sociala åtgärder samt 
åtgärder i upplysningssyfte för att säkerställa 
genomförandet av denna artikel. För detta 
ändamål och med beaktande av tillämpliga 
betsämmelser i andra internationella instru
ment skall konventionsstaterna särskilt 

a) fastställa en minimiålder eller minimiåld
rar för dem som antas i arbete, 

b) föreskriva en lämplig reglering av arbets
tid och arbetsvillkor och 

c) föreskriva lämpliga straff och andra på
följder i syfte att säkerställa ett effektivt ge
nomförande av denna artikel. 

Artikel 33 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, 
administrativa och sociala åtgärder samt åtgär
der i upplysningssyfte, för att skydda barn från 
olaglig användning av narkotika och psykotro
piska ämnen, såsom de definieras i tillämpliga 
internationella fördrag, och för att förhindra 
att barn utnyttjas i olaglig framställning av och 
handel med sådana ämnen. 

Artikel 34 
Konventionsstaterna åtar sig att skydda bar

net mot alla former av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp. För detta ändamål skall 
konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 
nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder 
för att förhindra 

a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i 
en olaglig sexuell handling, 

b) att barn utnyttjas för prostitution eller 
annan olaglig sexuell verksamhet, 

la vie culturelle et arusuque, et encouragent 
!'organisation å son intention de moyens ap
propries de loisirs et d'activites recreatives, 
artistiques et culturelles, dans des conditions 
d'egalite. 

Article 32 
I. Les Etats parties reconnaissent le droit de 

l' enfant d 'etre protege contre l 'exploitation 
economique et de n'etre astreint å aucun tra
vail comportant des risques ou susceptible de 
compromettre son education ou de nuire å sa 
same ou å son developpement physique, men
tal, spirituel, moral ou social. 

2. Les Etats parties prennent des mesures 
legislatives, administratives, sociales et educati
ves pour assurer l'application du present artic
le. A cette fin, et compte tenu des dispositions 
pertinentes des autres instruments internatio
naux, les Etats parties, en particulier: 

a) Fixent un äge minimum ou des äges 
minimums d'admission å l'emploi; 

b) Prevoient une reglementation appropriee 
des horaires de travail et des conditions d'emp
loi; 

c) Prevoient des peines ou autres sanctions 
appropriees pour assurer l'application effective 
du present article. 

Article 33 
Les Etats parties prennent toutes les mesures 

appropriees, y compris des mesures legislatives, 
administratives, sociales et educatives, pour 
proteger les enfants contre l'usage illicite de 
stupefiants et de substances psychotropes, tels 
que les definissent les conventions internati
onales pertinentes, et pour empecher que des 
enfants ne soient utilises pour la production et 
le trafic illicites de ces substances. 

Article 34 
Les Etats parties s'engagent å proteger 

I'enfant contre toutes les formes d'exploitation 
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les 
Etats prennent en particulier toutes les mesures 
appropriees sur les plans national, bilateral et 
multilateral pour empecher: 

a) Que des enfants ne soient incites ou 
contraints å se livrer å une activite sexuelle 
illegale; 

b) Que des enfants ne soient exploites å des 
fins de prostitution ou autres pratiques sexuel
les illegales; 



c) att barn utnyttjas i pornografiska före
ställningar och i pornografiskt material. 

Artikel 35 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

nationella, bilaterala eller multilaterala åtgär
der för att förhindra bortförande eller försälj
ning av eller handel med barn för varje ända
mål och i varje form. 

Artikel 36 
Konventionsstaterna skall skydda barnet 

mot alla andra former av utnyttjande som kan 
skada barnet i något avseende. 

Artikel 37 
Konventionsstaterna skall säkerställa att 
a) inget barn får utsättas för tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande be
handling eller bestraffning. Varken dödsstraff 
eller livstids fängelse utan möjlighet till frigiv
ning får ådömas för brott som begåtts av 
personer under 18 års ålder, 

b) inget barn får olagligt eller godtyckligt 
berövas sin frihet. Arrestering, annat frihetsbe
rövande eller fängslande av ett barn skall ske i 
enlighet med lag och får endast användas som 
en sista utväg och för kortast lämpliga tid, 

c) varje frihetsberövat barn skall behandlas 
humant och med respekt för människans inne
boende värdighet och på ett sätt som beaktar 
behoven hos personer i barnets ålder. Särskilt 
skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt 
från vuxna, om det inte anses vara till barnets 
bästa att inte göra detta. Varje barn skall, 
utom i särskilda 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 rättshjälp och annan 
lämplig hjälp och även ha rätt att få laglighe
ten i sitt frihetsberövande prövat av en domstol 
eller annan behörig, oberoende och opartisk 
myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i 
saken. 
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c) Que des enfants ne soient exploites aux 
fins de la production de spectacles ou de 
materiel de caractere pornographique. 

Article 35 
Les Etats parties prennent toutes les mesures 

appropriees sur les plans national, bilateral et 
multilateral pour empecher l'enlevement, la 
vente ou la traite d'enfants a quelque fin que 
ce soit et sous quelque forme que ce soit. 

Article 36 
Les Etats parties protegent I' enfant contre 

toutes autres formes d 'exploitation prejudici
ables a tout aspect de son bien-etre. 

Article 37 
Les Etats parties veillent a ce que: 
a) Nu! enfant ne soit soumis å la torture ni a 

des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
degradants. Ni Ja peine capitale ni l'emprison
nement a vie sans possibilite de liberation ne 
doivent etre prononces pour les infractions 
commises par des personnes ägees de moins de 
dix-huit ans; 

b) Nu! enfant ne soit prive de liberte de 
fal;:on illegale ou arbitraire. L' arrestation, Ja 
detention ou l'emprisonnement d'un enfant 
doit etre en conformite avec la loi, n'etre 
qu'une mesure de dernier ressort, et etre d'une 
duree aussi breve que possible; 

c) Tout enfant prive de liberte soit traite avec 
humanite et avec le respect du å la dignite de la 
personne humaine, et d'une maniere tenant 
compte des besoins des personnes de son äge. 
En particulier, tout enfant prive de liberte sera 
separe des adultes, å moins que l'on n'estime 
preferable de ne pas le faire dans l'interet 
superieur de I' enfant, et il a le droit de rester 
en contact avec sa famille par la correspondan
ce et par des visites, sauf circonstances excepti
onnelles; 

d) Les enfants prives de Jiberte aient le droit 
d'avoir rapidement acces å l'assistance juridi
que ou a toute autre assistance appropriee, 
ainsi que le droit de contester la Jegalite de leur 
privation de liberte devant un tribunal ou une 
autre autorite competente, independante et im
partiale, et a ce qu'une decision rapide soit 
prise en la matiere. 
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Artikel 38 
1. Konventionsstaterna åtar sig att respekte

ra och säkerställa respekt för regler i interna
tionell humanitär rätt som är tillämpliga på 
dem i väpnade konflikter och som är relevanta 
för barnet. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla tänk
bara åtgärder för att säkerställa att personer 
som inte uppnått 15 års ålder inte deltar direkt 

fientligheter. 

3. Konventionsstaterna skall avstå från att 
rekrytera en person som inte har uppnått 15 
års ålder till sina väpnade styrkor. Då rekryte
ring sker bland personer som fyllt 15 men inte 
18 år, skall konvemionsstaterna sträva efter att 
ge förtur åt dem som är äldst. 

Konventionsstaterna skall i enlighet med sina 
åtaganden enligt internationell humanitär rätt 
att skydda civilbefolkningen i väpnade konflik
ter vidta alla tänkbara åtgärder för att säker
ställa skydd och vård av barn som berörs av en 
väpnad konflikt. 

Artikel 39 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 

åtgärder för an främja fysisk och psykisk 
rehabilitering samt social återanpassning av ett 
barn som utsatts för någon form av vanvård, 
utnyttjande eller övergrepp eller för tortyr eller 
någon annan form av grym, omänsklig eller 
fö;nedrande behandling eller bestraffning eller 
för väpnade konflikter. Sådan rehabilitering 
och återanpassning skall ske i en miljö som 
befrämjar barnets hälsa, självrespekt och vär
dighet. 

Artikel 40 
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för 

varje barn som misstänks eller åtalas för eller 
befunnits skyldigt till att ha begått brott att 
behandlas på ett sätt som främjar barnets 
känsla för värdighet och värde, som stärker 
barnets respekt för andras mänskliga rättighe
ter och grundläggande friheter och som tar 
hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att 
främja att barnet återanpassas och intar en 
konstruktiv roll i samhället. 

2. För detta ändamål och med beaktande av 

Article 38 
1. Les Etats parties s'engagent å respecter et 

å faire respecter les regles du droit humanitaire 
imernational qui leur som applicables en cas de 
conflit arme et dont la protection s'etend aux 
enfants. 

2. Les Etats parties prennent toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour veiller 
å ce que les personnes n'ayant pas atteint l'äge 
de quinze ans ne participent pas directement 
aux hostilites. 

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enröler 
dans leurs forces armees toute personne 
n'ayant pas atteint l'äge de quinze ans. Lor
squ'ils incorporent des personnes de plus de 
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les 
Etats parties s'efforcent d'enröler en priorite 
les plus ägees. 

4. Conformement å !'obligation qui leur 
incombe en vertu du droit humanitaire interna
tional de proteger la population civile en cas de 
conflit arme, les Etats parties prennent toutes 
les mesures possibles dans la pratique pour que 
les enfants qui sont touches par un conflit 
arme beneficient d'une protection et de soins. 

Article 39 
Les Etats parties prennent toutes les mesures 

appropriees pour faciliter la readaptation phy
sique et psychologique et la reinsertion sociale 
de tout enfant victime de toute forme de 
negligence, d'exploitation ou de sevices, de 
torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou degradants, 
ou de conflit arme. Cette readaptation et cette 
reinsertion se deroulent dans des conditions qui 
favorisent la sante, le respect de soi et la 
dignite de l'enfant. 

Article 40 
1. Les Etats parties reconnaissent å tout 

enfant suspecte, accuse ou convaincu d'infrac
tion å la loi penale le droit å un traitement qui 
soit de nature å favoriser son sens de la dignite 
et de la valeur personnelle, qui renforce son 
respect pour les droits de l'homme et les 
libertes fondamentales d'autrui, et qui tienne 
compte de son äge ainsi que de la necessite de 
faciliter sa reintegration dans la societe et de 
lui faire assumer un röle constructif au sein de 
celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des dispositi-



tillämpliga bestämmelser i internationella 
instrument skall konventionsstaterna särskilt 
säkerställa att 

a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas 
för eller befinnas skyldigt till att ha begått 
brott på grund av handlingar eller underlåtelser 
som inte var förbjudna enligt nationell eller 
internationell rätt vid den tidpunkt då de 
begicks, 

b) varje barn som misstänks eller åtalas för 
att ha begått brott skall ha åtminstone följande 
garantier: 

i) att betraktas som oskyldigt innan barnets 
skuld blivit lagligen fastställd, 

ii) att snarast och direkt underrättas om 
anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom 
sina föräldrar eller vårdnadshavare, och att få 
juridisk eller annan lämplig hjälp vid förbere
delse och framläggande av sitt försvar, 

iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en 
behörig, oberoende och opartisk myndighet 
eller ett rättskipande organ i en opartisk 
förhandling enligt lag och i närvaro av juri
diskt eller annat lämpligt biträde och, såvida 
det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt 
med beaktande av barnets ålder eller situation, 
barnets föräldrar eller vårdnadshavare, 

iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller 
erkänna sig skyldigt. Barnet skall ha möjlighet 
att förhöra eller låta förhöra vittnen som 
åberopas mot barnet samt att på lika villkor 
för egen räkning få vittnen inkallade och 
förhörda, 

v) att, om barnet anses ha begått brott, få 
detta beslut och beslut om åtgärder till följd 
därav omprövade av en högre behörig, obe
roende och opartisk myndighet eller ett rätts
skipande organ enligt lag, 

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 respekterat 
under alla stadier i förfarandet. 

3. Konventionsstaterna skall söka främja 
införandet av lagar och förfaranden samt upp
rättandet av myndigheter och institutioner som 
är speciellt anpassade för barn som misstänks 
eller åtalas för eller befinns skyldiga till att ha 
begått brott och skall särskilt 
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ons pertinentes des instruments internationaux, 
les Etats parties veillent en particulier: 

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecte, 
accuse ou convaincu d'infraction å la loi pena
le en raison d'actions ou d'omissions qui 
n'etaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment ou elles ont ete com
mises; 

b) A ce que tout enfant suspecte ou accuse 
d'infraction åla loi penale ait au moins le droit 
aux garanties suivantes:. 

i) Etre presume innocent jusqu'å ce que sa 
culpabilite ait ete legalement etablie; 

ii) Etre informe dans le plus court delai et 
directement des accusations portees contre lui, 
ou, le cas echeant, par l'intermediaire de ses 
parents ou representants leqaux, et beneficier 
d'une assistance juridique ou de toute autre 
assistance appropriee pour la preparation et la 
presentation de sa defense; 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard 
par une autorite ou une instance judiciaire 
competentes, independantes et impartiales, se
lon une procedure equitable aux termes de la 
Ioi, en presence de son conseil juridique ou 
autre et, å moins que cela ne soit juge contraire 
å l'interet superieur de l'enfant en raison no
tamment de son äge ou de sa situation, en 
presence de ses parents ou representants le
gaux; 

iv) Ne pas etre contraint de temoigner ou de 
s'avouer coupable; interroger ou faire interro
ger les temoins å charge, et obtenir la compa
rution et l'interrogatoire des temoins å dechar
ge dans des conditions d'eqalite; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la Ioi 
penale, faire appel de cette decision et de toute 
mesure arretee en consequence devant une 
autorite ou une instance judiciaire superieure 
competentes, independantes et impartiales, 
conformement å la loi; 

vi) Se faire assister gratuitement d'un interp
rete s'il ne comprend ou ne parle pas la langue 
utilisee; 

vii) Que sa vie privee soit pleinement respec
tee å tous les stades de la procecture. 

3. Les Etats parties s'efforcent de promou
voir !'adoption de lois, de procedures, la mise 
en place d'autorites et d'institutions speciale
ment con9ues pour les enfants suspectes, accu
ses ou convaincus d'infraction å la loi penale, 
et en particulier : 
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a) fastställa en minimiålder under vilken det 
antas att, barn inte kan befinnas skvldiga till 
brott, · -

b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och 
önskvärt, för behandling utan domstolsförfa
rande av dessa barn, under förutsättning att de 
mänskliga rättigheterna och rättsskyddet till 
fullo respekteras. 

4. Olika åtgärder som t.ex. vård, ledning och 
föreskrifter om övervakning, rådgivning, myn
dighetsövervakning, vård i fosterhem, program 
för allmän utbildning och yrkesutbildning och 
andra alternativ till anstaltsvård skall finnas 
tillgängliga för att säkerställa att barn behand
las på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd 
och är rimligt både med hänsyn till deras 
personliga förhållanden och till brottet. 

Artikel 41 

Ingenting i denna konvention får inverka på 
bestämmelser 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 rätt. 

Del Il 

Artikel 42 
Konventionsstaterna åtar sig att genom 

lämpliga och aktiva åtgärder göra konventio
nens bestämmelser och principer allmänt kän
da bland såväl barn som vuxna. 

Artikel 43 
I. För att granska de framsteg som gjorts av 

konventionsstaterna i fråga om uppfyllandet 
av skyldigheterna enligt denna konvention 
skall en kommitte för barnets rättigheter upp
rättas, vilken skall utföra de uppgifter som 
föreskrivs i det följande. 

2. Kommitten skall vara sammansatt av tio 
experter med högt moraliskt anseende och 
erkänd sakkunskap på det område som denna 
konvention omfattar. Kommittens medlemmar 
skall väljas av konventionsstaterna bland deras 
medborgare och skall tjänstgöra i sin personli
ga egenskap, varvid avseende skall fästas vid 
en rättvis geografisk fördelning samt de vikti
gaste rättssystemen. 

a) D'etablir un äge mm1mum au-dessous 
duquel les enfants seront presumes n'avoir pas 
la capacite d'enfreindre la loi penale; 

b) De prendre des mesures, chaque fois que 
cela est possible et souhaitable, pour traiter ces 
enfants sans recourir å la procedure judiciaire, 
etant cependant entendu que les droits de 
l'homme et les garanties legales doivent etre 
pleinement respectes. 

4. Toute une gamme de dispositions, relati
ves notamment aux soins, å l'orientation et å la 
supervision, aux conseils, å la probation, au 
placement familial, aux programmes d'educa
tion generale et professionnelle et aux solutions 
autres qu 'institutionnelles seront prevues en 
vue d'assurer aux enfants un traitement con
forme å leur bien-etre et proportionne å leur 
situation et å l'infraction. 

Article 41 

Aucune des dispositions de la presente Con
vention ne porte atteinte aux dispositions plus 
propices å la realisation des droits de l'enfant 
qui peuvent figurer: 

a) Dans la legislation d'un Etat partie; ou 
b) Dans le droit international en vigueur 

pour cet Etat. 

Deuxieme partie 

Article 42 
Les Etats parties s'engagent å faire large

ment connaltre les principes et les dispositions 
de la presente Convention, par des moyens 
actifs et appropries, aux adultes comme aux 
enfants. 

Article 43 
I. Aux fins d'examiner les progres accomplis 

par les Etats parties dans l'execution des obli
gations contractees par eux en vertu de la 
presente Convention, il est institue un Comite 
des droits de l'enfant qui s'acquitte des foncti
ons definies ci-apres. 

2. Le Comite se compose de dix experts de 
haute moralite et possedant une competence 
reconnue dans le domaine vise par la presente 
Convention. Ses membres sont elus par les 
Etats parties parmi leurs ressortissants et sie
gent å titre personnel, compte tenu de la 
necessite d 'assurer une repartition geographi
que equitable et eu egard aux principaux syste
mes juridiques. 



3. Kommittens medlemmar skall väljas ge
nom hemlig omröstning från en förteckning 
över personer som föreslagits av konventions
staterna. Varje konventionsstat kan föreslå en 
kandidat bland sina egna medborgare. 

4. Det första valet till kommitten skall hållas 
senast sex månader efter dagen för denna 
konventions ikraftträdande och därefter 
förrättas val vartannat år. Senast fyra månader 
före dagen för varje val skall Förenta Natio
nernas generalsekreterare skriftligen uppmana 
konventionsstaterna att inom två månader in
komma med sina förslag. Generalsekreteraren 
skall sedan upprätta och till konventionsstater
na överlämna en förteckning i alfabetisk ord
ning över samtliga föreslagna personer och 
ange vilka konventionsstater som föreslagit 
dem. 

5. Val skall hållas vid möten med konven
tionsstaterna, som sammankallas av Förenta 
Nationernas generalsekreterare, i Förenta Na
tionernas högkvarter. Vid dessa möten, som är 
beslutsmässiga när två tredjedelar av konven
tionsstaterna är närvarande, skall de kandida
ter inväljas i kommitten som uppnår det högsta 
antalet röster och absolut majoritet av de 
närvarande och röstande konventionsstaternas 
röster. 

6. Kommittens medlemmar skall väljas för 
en tid av fyra år. De kan återväljas, om de 
föreslagits till återval. För fem av de medlem
mar som utsetts vid det första valet skall 
mandattiden utlöpa efter två år. Omedelbart 
efter det första valet skall namnen på dessa 
fem medlemmar utses genom lottdragning av 
ordföranden vid mötet. 

7. Om en kommittemedlem avlider eller 
avsäger sig sitt uppdrag eller förklarar att han 
eller hon av någon anledning inte längre kan 
fullgöra sitt uppdrag inom kommitten, skall 
den konventionsstat som förslog medlemmen, 
med förbehåll för kommittens godkännande, 
utse en annan expert bland sina medborgare, 
som skall inneha uppdraget under återstoden 
av mandattiden. 

8. Kommitten skall själv fastställa sin arbets
ordning. 

9. Kommitten skall välja sina tjänstemän för 
en tvåårsperiod. 

10. Kommittens möten skall vanligtvis hållas 
i Förenta Nationernas högkvarter eller på en 
annan lämplig plats, som kommitten bestäm
mer. Kommitten skall i regel sammanträda 
varje år. Kommittemötenas längd skall bestäm-
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3. Les membres du Comite sont elus au 
scrutin secret sur une liste de personnes desig
nees par les Etats parties. Chaque Etat partie 
peut designer un candidat parmi ses ressortis
sants. 

4. La premiere election aura lieu dans les six 
mois suivant la date d' entree en vigueur de la 
presente Convention. Les elections auront lieu 
ensuite tous les deux ans. Quatre mois au 
moins avant la date de chaque election, le 
Secretaire general de !'Organisation des Nati
ons Unies invitera par ecrit les Etats parties å 
proposer leurs candidats dans un delai de deux 
mois. Le Secretaire general dressera ensuite la 
!iste alphabetique des candidats ainsi designes, 
en indiquant les Etats parties qui les ont 
designes, et la communiquera aux Etats parties 
å la presente Convention. 

5. Les elections ont lieu lors des reunions des 
Etats parties, convoquees par le Secretaire 
general au Siege de !'Organisation des Nations 
Unies. A ces reunions, pour lesquelles le quo
rum est constitue par les deux tiers des Etats 
parties, les candidats elus au Comite som ceux 
qui obtiennent le plus grand nombre de voix et 
la majorite absolue des voix des representants 
des Etats parties presents et votants. 

6. Les membres du Comite som elus pour 
quatre ans. Ils sont reeligibles si leur candida
ture est presentee å nouveau. Le mandat de 
cinq des membres elus lors de la premiere 
election prend fin au bout de deux ans. Les 
noms de ces cinq membres seront tires au sort 
par le president de la reunion immediatement 
apres la premiere election. 

7. En cas de deces ou de demission d'un 
membre du Comite, ou si, pour toute autre 
raison, un membre declare ne plus pouvoir 
exercer ses fonctions au sein du Comite, l'Etat 
partie qui avait presente sa candidature nomme 
un autre expert parmi ses ressortissants pour 
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'å l'expira
tion du mandat correspondant, sous reserve de 
l'approbation du Comite. 

8. Le Comite adopte son reglement interieur. 

9. Le Comite elit son bureau pour une 
periode de deux ans. 

10. Les reunions du Comite se tiennent 
normalement au Siege de !'Organisation des 
Nations Unies, ou en tout autre lieu approprie 
determine par le Comite. Le Comite se reunit 
normalement chaque annee. La duree de ses 
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mas och, om det är nödvändigt, omprövas vid 
möte med konventionsstaterna, med förbehåll 
för generalförsamlingens godkännande. 

11. Förenta Nationernas generalsekreterare 
skall tillhandahålla erforderlig personal och 
övriga resurser för att möjliggöra för kommit
ten att effektivt utföra sitt uppdrag enligt 
denna konvention. 

12. Medlemmarna av den enligt denna kon
vention upprättade kommitten skall med god
kännande av generalförsamlingen erhåll; er
sättning från Förenta Nationerna på sådana 
villkor som generalförsamlingen beslutar. 

Artikel 44 
1. Konventionsstaterna åtar sig att genom 

Förenta Nationernas generalsekr~terare- avge 
rapporter till kommitt~n om de åtgärder so~ 
de vidtagit för att genomföra de - rättigheter 
som erkänns i denna konvention och om de 
framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet av 
dessa rättigheter 

a) inom två år efter konventionens ikraftträ
dande för den berörda staten, 

b) därefter vart femte år. 
2. Rapporter enligt denna artikel skall ange 

eventuella förhållanden och svårigheter som 
påverkar uppfyllandet av skyldigheterna enligt 
denna konvention. Rapporterna skall även in
nehålla tillräcklig information för att ge kom
mitten en god uppfattning om genomförandet 
av konventionens bestämmelser i det berörda 
landet. 

3. En konventionsstat som har tillställt kom
mitten en utförlig första rapport behöver inte i 
sina följande rapporter, som avges enligt 
stycke 1 punkt b), upprepa tidigare lämnad 
grundläggande information. 

4. Kommitten kan begära ytterligare infor
mation från konventionsstaterna om genomfö
randet av konventionens bestämmelser. 

5. Kommitten skall vartannat år genom eko
nomiska och sociala rådet tillställa Förenta 
Nationernas generalförsamling rapporter om 
sin verksamhet. 

6. Konventionsstaterna skall göra sina rap
porter allmänt tillgängliga för människorna i 
sina respektive länder. 

sessions est determinee et modifiee, si necessai
re, par une reunion des Etats parties ä la 
presente Convention, sous reserve de l'appro
bation de I' Assemblee generale. 

11. Le Secretaire general de !'Organisation 
des Nations Unies met ä la disposition du 
Comite le personnel et les installations qui lui 
sont necessaires pour s'acquitter efficacement 
des fonctions qui lui sont confiees en vertu de 
la presente Convention. 

12. Les membres du Comite institue en vertu 
de la presente Convention rec;:oivent, avec 
l'approbation de I' Assemblee generale, des 
emoluments preleves sur les ressources de 
!'Organisation des Nations Unies dans les con
ditions et selon les modalites fixees par 
I' Assemblee generale. 

Article 44 
1. Les Etats parties s'engagent ä soumettre 

au Comite, par l'entremise du Secretaire gene
ral de !'Organisation des Nations Unies, des 
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptees 
pour donner effet aux droits reconnus dans la 
presente Convention et sur les progres realises 
dans la jouissance de ces droits: 

a) Dans les deux ans ä compter de la date de 
I' entree en viqueur de la presente Convention 
pour les Etats parties interesses; 

b) Par la suite, tous les cinq ans. 
2. Les rapports etablis en application du 

present article doivent, le cas echeant, indiquer 
les facteurs et les difficultes empechant les 
Etats parties de s'acquitter pleinement des 
obligations prevues dans la presente Conven
tion. Ils doivent egalement contenir des ren
seignements suffisants pour donner au Comite 
une idee precise de l'application de la Conven
tion dans le pays considere. 

3. Les Etats parties ayant presente au Comi
te un rapport initial complet n'ont pas, dans 
les rapports qu 'ils lui presentent ensuite con
formement ä l'alinea b du paragraphe I du 
present article, ä repeter les renseignements de 
base anterieurement communiques. 

4. Le Comite peut demander aux Etats 
parties tous renseignements complementaires 
relatifs ä l'application de la Convention. 

5. Le Comite soumet tous les deux ans ä 
I' Assemblee generale, par l'entremise du Con
seil economique et social, un rapport sur ses 
acrivites. 

6. Les Etats parties assurent ä leurs rapports 
une large diffusion dans leur propre pays. 



Artikel 45 
För att'främja ett effektivt genomförande av 

konventionens bestämmelser och internatio
nellt samarbete på det område som konventio
nen avser gäller följande: 

a) Fackorganen, UNICEF och andra organ 
inom Förenta Nationerna skall ha rätt att vara 
representerade vid granskningen av genomfö
randet av bestämmelser i denna konvention 
som faller inom ramen för deras mandat. 
Kommitten kan inbjuda fackorganen, UNI
CEF och andra behöriga organ och organisa
tioner, som den finner lämpligt, att komma 
med expertråd angående genomförandet av 
konventionen på områden som faller inom 
ramen för deras respektive verksamhetsområ
den. Kommitten kan inbjuda fackorganen, 
UNICEF och andra organ inom Förenta Na
tionerna att inlämna rapporter om konventio
nens tillämpning på områden som faller inom 
ramen för deras verksamhet. 

b) Kommitten skall, såsom den finner lämp
ligt, till fackorganen, UNICEF och andra be
höriga organ och organisationer överlämna · 
rapporter från konventionsstaterna som inne
håller en begäran om eller anger behov av 
teknisk rådgivning eller tekniskt bistånd jämte 
kommittens synpunkter och eventuella förslag 
beträffande sådan begäran eller sådant behov. 

c) Kommitten kan rekommendera general
församlingen att framställa en begäran till 
generalsekreteraren om att för kommittens 
räkning företa studier angående särskilda frå
gor som rör barnets rättigheter. 

d) Kommitten kan avge förslag och allmän
na rekommendationer på grundval av den in
formation som erhållits enligt artiklarna 44 och 
45 i denna konvention. sådana förslag och 
allmänna rekommendationer skall tillställas 
varje konventionsstat som berörs samt rappor
teras till generalförsamlingen tillsammans med 
eventuell; kommentarer från konvemionssta
terna. 

Del IIl 

Artikel 46 
Denna konvention skall vara öppen för un

dertecknande av alla stater. 

5 30!382P 
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Article 45 
Pour promouvoir l'application effective de 

la Convention et encourager la cooperation 
internationale dans le domaine vise par la 
Convention: 

a) Les institutions specialisees, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et d'autres orga
nes des Nations Unies ont le droit de se faire 
representer lors de !'examen de l'application 
des dispositions de la presente Convention qui 
relevent de leur mandat. Le Comite peut invi
ter les institutions specialisees, le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et tous autres 
organismes competents qu'il jugera appropries 
a donner des avis specialises sur l'application 
de la Convention dans les domaines qui rele
vent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter 
les institutions specialisees, le Fonds des Nati
ons Unies pour I'enfance et d'autres organes 
des Nations Unies a lui presenter des rapports 
sur l'application de la Convention dans les 
secteurs qui relevent de leur domaine d'activi
te; 

b) Le Comite transmet, s'il le juge necessai
re, aux institutions specialisees, au Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance et aux autres 
organismes competents tout rapport des Etats 
parties contenant une demande ou indiquant 
un besoin de conseils ou d'assistance techni
ques, accompagne, le cas echeant, des observa
tions et suggestions du Comite touchant ladite 
demande ou indication; 

c) Le Comite peut recommander a I' Assem
blee generale de prier le Secretaire general de 
proceder pour le Comite a des etudes sur des 
questions specifiques touchant les droits de 
l'enfant; 

d) Le Comite peut faire des suggestions et 
des recommandations d'ordre general fondees 
sur les renseignements rei;us en application des 
articles 44 et 45 de la presente Convention. Ces 
suggestions et recommandations d'ordre gene
ral som transmises a tout Etat panie interesse 
et portees a l'attention de I' Assemblee genera
le, accompagnees, le cas echeant, des observa
tions des Etats parties. 

Troisieme partie 

Article 46 
La presente Convention est ouverte a la 

signature de tous les Etats. 
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Artikel. 47 
Denna· konvention skall ratificeras. 
Ratifikationsinstrumenten skall deponeras 

hos Förenta Nationernas generalsekreterare. 

Artikel 48. 
Denna konvention skall förbli öppen för 

anslutning av vilken stat som helst. Anslut
ningsinstrumenten skall deponeras hos Förenta 
Nationernas generalsekreterare. 

Artikel 49 
1. Denna konvention träder i kraft den 

trettionde dagen efter dagen för deponeringen 
av det tjugonde ratifikations- eller anslutnings
instrumentet hos Förenta Nationernas general
sekreterare. 

2. I förhållande till varje stat som ratificerar 
eller ansluter sig till konventionen efter depo
neringen av det tjugonde ratifikationseller an
slutningsinstrumentet träder konventionen i 
kraft den trettionde dagen efter det att en 
sådan stat deponerat sitt ratifikations- eller 
anslutningsinstrument. 

Artikel 50 
1. En konventionsstat kan föreslå en ändring 

av konventionen och överlämna förslaget till 
Förenta Nationernas generalsekreterare. Gene
ralsekreteraren skall sedan översända änd
ringsförslaget till konvemionsstaterna med en 
begäran om att dessa anger om de tillstyrker 
att en konferens med konventionsstaterna sam
mankallas för att behandla och rösta om för
slagen. Om minst en tredjedel av staterna inom 
fyra månader efter förslagets översändande 
tillstyrker en sådan konferens, skall generalsek
reteraren sammankalla konferensen i Förenta 
Nationernas regi. Andringsförslag som antagits 
av en majoritet av de vid konferensen närva
rande och röstande konventionsstaterna skall 
underställas Förenta Nationernas generalför
samling för godkännande. 

2. En ändring som antagits enligt stycke 1 i 
denna artikel träder i kraft när den har god
känts av Förenta Nationernas generalförsam
ling och antagits av konventionsstaterna med 
två tredjedels majoritet. 

Article 47 
La presente Convention est sujette å ratifica

tion. Les instruments de ratification seront 
deposes aupres du Secretaire general de !'Orga
nisation des Nations Unies. 

Article 48 
La presente Convention restera ouverte å 

!'adhesion de tout Etat. Les instruments 
d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire 
general de !'Organisation des Nations Unies. 

Article 49 
1. La presente Convention entrera en vigu

eur le trentieme jour qui suivra la date du 
depöt aupres du Secretaire general de !'Organi
sation des Nations Unies du vingtieme instru
ment de ratification ou d'adhesion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la 
presente Convention ou y adhereront apres le 
depöt du vingtieme instrument de ratification 
ou d'adhesion, la Convention emrera en vigu
eur le tremieme jour qui suivra le depöt par cet 
Etat de son instrument de ratification ou 
d'adhesion. 

Article 50 
1. Tout Etat partie peut proposer un amen

dement et en deposer le texte aupres du Secre
taire general de !'Organisation des Nations 
Unies. Le Secretaire general communique alors 
la proposition d'amendement aux Etats par
ties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils 
som favorables å la convocation d'une confe
rence des Etats parties en vue de I' examen de la 
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les 
quatre mois qui suivent la date de cette com
munication, un tiers au moins des Etats parties 
se prononcent en faveur de la convocation 
d'une telle conference, le Secretaire general 
convoque la confärence sous les auspices de 
!'Organisation des Nations Unies. Tout amen
dement adopte par la majorite des Etats parties 
presents et votants å la conference est soumis 
pour approbation å I' Assemblee generale. 

2. Tout amendement adopte conformement 
aux dispositions du paragraphe 1 du present 
article entre en vigueur lorsqu'il a ete approuve 
par I' Assemblee generale des Nations Unies et 
accepte par une majorite des deux tiers des 
Etats parties. 



3. När en ändring träder i kraft skall den 
vara bindande för de konventionsstater som 
har antagit den, medan övriga konventionssta
ter fortfarande är bundna av bestämmelserna i 
denna konvention och eventuella tidigare änd
ringar, som de antagit. 

Artikel 51 
1. Förenta Nationernas generalsekrterare 

skall motta och till alla stater sända texten till 
reservationer som staterna gjort vid ratifikatio
nen eller anslutningen. 

2. En reservation som strider mot denna 
konventions ändamål och syfte skall inte till
åtas. 

3. Reservationer kan återtas vid vilken tid
punkt som helst genom notifikation till Fören
ta Nationernas generalsekreterare, som däref
ter skall underrätta alla stater. Notifikationen 
skall gälla från den dag då den mottogs av 
generalsekreteraren. 

Artikel 52 
En konventionsstat kan säga upp denna 

konvention genom skriftlig notifikation till 
Förenta Nationernas generalsekreterare. Upp
sägningen träder i kraft ett år efter den dag då 
notifikationen mottogs av generalsekreteraren. · 

Artikel 53 
Förenta Nationernas generalsekreterare utses 

till depositarie för denna konvention. 

Artikel 54 
Originalet till denna konvention, vars arabis

ka, engelska, franska, kinesiska, ryska och 
spanska texter har samma giltighet, skall depo
neras hos Förenta Nationernas generalsekrete
rare. 

Till bekräftelse härav har undertecknade 
ombud, därtill vederbörligen befullmäktigade 
av sina respektive regeringar, undertecknat 
denna konvention. 
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3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, 
il a force obligatoire pour les Etats parties qui 
!'ont accepte, les autres Etats parties demeu
rant lies par les dispositions de la presente 
Convention et par tous amendements ante
rieurs acceptes par eux. 

Article 51 
1. Le Secretaire general de !'Organisation 

des Nations Unies recevra et communiquera å 
tous les Etats le texte des reserves qui auront 
ete faites par les Etats au moment de la 
ratification ou de !'adhesion. 

2. Aucune reserve incompatible avec l'objet 
et le but de la presente Convention n'est 
autorisee. 

3. Les reserves peuvent etre retirees å tout 
moment par notification adressee au Secretaire 
general de !'Organisation des Nations Unies, 
lequel en informe tous les Etats parties å la 
Convention. La notification prend effet å la 
date å laquelle elle est rec;:ue par le Secretaire 
general. 

Article 52 
Tout Etat partie peut denoncer la presente 

Convention par notification ecrite adressee au 
Secretaire general de !'Organisation des Nati
ons Unies. La denonciation prend effet un an 
apres la date å laquelle la notification a ete 
rec;:ue par le Secretaire general. 

Article 53 
Le Secretaire general de !'Organisation des 

Nations Unies est designe comme depositaire 
de la presente Convention. 

Article 54 
L 'original de la presente Convention, dom 

les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
franc;:ais et russe font egalement foi, sera depo
se aupres du Secretaire general de !'Organisa
tion des Nations Unies. 

En foi de quoi les plenipotentiaires soussig
nes, diiment habilites par leurs gouvernements 
respectifs, ont signe la presente Convention. 




