Barnkonventionen
– applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet

Inledning och bakgrund
Svenska Frisbeesportförbundet har vid sitt årsmöte 2008 antagit FN:s barnkonvention som ett
rättesnöre att arbete efter när det gäller barn under 18 år.
Själva barnkonventionen som antogs för 20 år sedan är en heltäckande konvention om ett
barns alla delar i livet.
Alla delar är inte tillämpliga att gälla inom Svenska Frisbeesportförbundet. Nedan kommer en
lista över vilka artiklar som äger tillämpning inom vårt område.

Vad vill barnkonventionen uppnå?
Barnkonventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, rimlig
levnadsstandard, lek och fritid. Konventionen slår också fast barnets rätt till eget språk,
kultur och identitet. Och rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska
alltid komma i första hand.
Hela barnkonventionen består av 54 artiklar. Den inleds med att definiera vad som menas med
barn.

Artiklar med rekommendationer hur vi skall bete oss
Artikel 1: Definition av barn
1. I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt
tidigare enligt den lag som gäller barnet.
Alla inom vår sport som inte fyllt 18 år skyddas av barnkonventionen. Som förbund och
föreningar uti i landet är vi skyldiga att följa barnkonventionen.

Artikel 2: Icke-diskriminering
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning
i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas
mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares
eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.
Detta innebär för oss att vi måste behandla alla barn lika. Ingen diskriminering får
förekomma inom vårt förbund. Vi måste uppträda korrekt mot andra inom föreningarna, på
läger, i tävlingar inom och utom Sverige.

Artikel 5: Föräldrarnas ledning
1. Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som
tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller
gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt
ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande
utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter
som erkänns i denna konvention.
Föräldrar/vårdnadshavare har ansvaret för sitt barn. Vi måste alltid föra en dialog med
föräldrarna/vårdnadshavaren om saker som det enskilda barnet inte får bestämma själv.
Detta kan innefatta resor till tävlingar eller träningsläger.

Artikel 7: Rätt till namn och nationalitet
1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett
namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om
sina föräldrar och bli omvårdat av dem.
Inom Sverige har vi idag många barn som inte har en nationalitet utan har ett s.k
flyktingpass/främlingspass. Oavsett om man har nationalitet eller inte så skall man behandlas
lika. Många barn kommer från områden där man tillhör en etnisk grupp utan att ha ett eget
land, exempelvis kurder, palestinier, assyrier, romer m fl.

Artikel 8: Rätt att behålla identitet
1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande
medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt
ingripande.
Alla barn har ett namn och en nationalitet/medborgarskap. Vi skall inom vår sport respektera
detta och tilltala barnet med det namn som den själv vill att vi skall använda. Smeknamn bör
endast användas när det har en positiv klang och har acceptans hos barnet. Smeknamn som
ringaktar barnet skall inte förekomma. Smeknamn som anspelar på religion, hudfärg eller
nationalitet/etniskt ursprung bör undvikas. Barn som har flyktingstatus skall behandlas lika
som ett barn med nationalitet.

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
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, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse
i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
Även inom idrottsrörelsen är det viktigt att det råder åsiktsfrihet och rätt att föra fram sina
synpunkter. Man skall bemöta barns åsikter eller inlägg med respekt och inte svara tillbaka
med något som förringar barnets åsikt.

Artikel 13: Yttrande- och informationsfrihet
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av
territoriella gränser söka, motta och sprida information 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 rättigheter eller
anseende; eller (b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (order
public) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten
Vår yttrandefrihet i Sverige är grundlagsfäst och kan inte förhandlas bort. Ett barn har rätt
till yttrandefrihet utan några inskränkningar. Vi får inte förbjuda barn att uttala sig i medier.
Varje ledare och förening skall se till att alla barn får den information som den behöver för
att göra ett bra arbete inom föreningen.

Artikel 14: Tanke-, samvets- och religionsfrihet
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.
2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall,
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets
fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin 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 sedligheten eller andra
personers grundläggande fri- och rättigheter.
Religionsfriheten gäller alla i Sverige oavsett ålder. Ledare och föreningar får inte förbjuda
viss klädsel som man bär ur ett religiöst perspektiv. Vi skall eftersträva att alla oavsett
religion kan deltaga i frisbeesportens verksamhet. Behöver någon under träning eller läger
lämna för att uträtta sin religion så skall detta tillåtas.
Om några inte vill ta i hand efter spelad match så behöver detta diskuteras på ett sakligt sätt.
En religiös sedvänja får inte användas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 15: Förenings- och församlingsfrihet
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga
sammankomster.
2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den
nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen (order public)
för skyddandet av folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och
rättigheter.
Förenings- och församlingsfriheten gäller alla utan inskränkningar. Inget barn för utestängas
eller diskrimineras på grund av medlemskap i annan förening eller församling. Barn som
tillhör förening eller sammanslutning som baseras på kriminalitet eller verkar mot
demokratiska värden kan vägras medlemskap inom frisbeesportverksamheten.

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv,
sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt
anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.
När man utövar sin idrott så måste man klä om och ibland duscha. Det skall finnas
omklädningsrum för både pojkar och flickor. Finns inte det så skall man tillgodose att man
kan klä om och duscha utan att någon från det andra könet tittar på. Manliga ledare bör inte
besöka flickornas omklädningsrum, likaså bör inte kvinnliga ledare besöka pojkarnas
omklädningsrum. Föräldrar och anhöriga bör hållas från omklädningsrummen.

Artikel 19: Skydd mot övergrepp
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller
utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena
förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem
som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för

identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av
ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt
ingripande.
Alla former av fysiska, inklusive sexuella övergrepp, och psykiska övergrepp måste
förhindras med alla tänkbara medel. Att som deltagare i vår sport och där bli utsatt för
övergrepp är något som man kommer att bära med sig resten av sitt liv. Som sportgren är det
också förödande att stå till svars för att det har förekommit övergrepp inom någon av
föreningarna, träningsläger eller tävlingar inom och utom landet. Det är viktigt att varje
förening resonerar igenom hur man skall gå till väga om man för reda på att ett övergrepp
har skett inom föreningen. Om övergrepp har skett är det viktigt att det enskilda barnet har
rätt till integritet. Polisanmäl och ta kontakt med de sociala myndigheterna och underrätta
föräldrarna så fort som möjligt.
För att minska risken för att övergrepp i olika former skall inträffa är det viktigt att
föreningar och förbundet, i sin verksamhet, följer de regler som anger hur många ledare som
skall finnas vid de olika arrangemangen inom Sverige och utomlands.

Artikel 23: Handikappade barn
1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta
ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar
självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
Vi skall se till att vår sport är öppen för handikappade barn. Vi skall också underlätta och
anpassa så långt det går för att handikappade barn kan utöva vår sport.

Artikel 30: Minoritets- och urbefolkningsbarn
1. 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.
I Sverige är det bara samerna som räknas urbefolkning. Vi har ändå barn som är födda i
Sverige men som tillhör etniska, religiösa och språkliga grupper via sina invandrade
föräldrar. Vår sport skall vara öppen för alla barn.

Artikel 31: Vila och fritid
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
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet.
Vår idrottsliga verksamhet skall anpassas till barnets ålder. Hårdkörning med yngre barn bör
undvikas.

Artikel 32: Skydd mot ekonomiskt utnyttjande
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 barnets
hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
Alla idrottsföreningar har ofta begränsat med pengar för sin verksamhet. Barn kan i
begränsad omfattning användas för att samla pengar till föreningskassan. Inga barn skall
tvingas att göra insatser på fritid för att berika föreningskassan.

Artikel 33: Skydd mot narkotika
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder,
administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig
användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga
internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av
och handeln med sådana ämnen.
Det är nolltolerans mot alla former av droger. Om ledare påträffas med att använda någon
form av narkotika så skall han/hon avlägsnas som ledare. Polisanmälan bör inges. Barn som
påträffas att använda eller inneha narkotika skall genast tas bort från träning eller tävling.
Föräldrar och socialförvaltningen skall underrättas.

Artikel 34: Skydd mot sexuellt utnyttjande
1. Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet 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; (c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i
pornografiskt material.

Artikel 36: Skydd mot annat utnyttjande
1. Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan
skada barnet i något avseende.
Med dagens teknik är det enkelt att ta bilder av varandra samt sprida dessa via Internet.
Nedsättande rykten kan också anonymt spridas via Internet. Om detta sker inom ramen för
föreningens verksamhet och att det är kränkande mot någon eller några inom föreningen så
skall man genast sätta stopp för detta samt föra en diskussion med berörda inklusive
föräldrar.

