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Öppen samordning -Barnets rättigheter i pandemin!
Bakgrund
Som sakkunniga i barnrättsområdet i kommun och region ser vi behov av att
barnkonventionens efterlevnad ges högsta prioritet under pågående pandemi när det
gäller barn. Samverkan behöver ske för att hantera akuta och ev. långsiktiga effekter för
att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Därför genomförs nu en satsning
”Öppen samordning -Barnets rättigheter i pandemin”.
Mål
 Yrkesverksamma och beslutsfattare samt civilsamhället i länet ger alla
barn tillgång till professionellt stöd, råd och hjälp utifrån barnets egna behov.
Syfte
 Att genom en öppen samverkan fånga upp behov
och hantera konsekvenser av pandemin för att barn och unga ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
 Att vuxna som profession, som har kontakt med barn direkt eller barn som
närstående/anhörig vågar fråga, möta, och ta ansvar.
Genomförande

Arbetet kommer genomförs lokalt, regionalt på olika nivåer genom
kunskap, stöd och prioritera olika satsningar.

Arbetsmetoden kommer att ske i en ”öppen samverkan” för
att uppmärksamma och fånga upp och samordna utifrån effekter av pandemin

Skapa förutsättningar, fånga upp behov samverkan och spridning.

Vuxna som profession, som har kontakt med barn direkt eller barn som
närstående/anhörig ”vågar” fråga, möta, och ta ansvar angående eventuella
effekter för barn.
Regioner och kommuners ansvar och skyldigheter
Regionen och kommuner har de flesta verksamheter som barn och unga kommer i
kontakt med. Både kommuner och regioner ska säkerställa arbetet med att stärka barns
rättigheter. Barn är alltid beroende av hur väl vi vuxna förmår möta deras behov i de
samhällen som barnen föds och växer upp i. Det är detta som FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) kräver av ratificerande stater att säkerställa. Utifrån vad vi
ser nationellt och faktiskt inte vet utifrån konsekvenser i pandemin behöver vi vuxna
samverka, rusta oss för att ta ansvar av det behov barn ev. har fått och har pga. av
pandemin. Därför kommer denna öppna samverkan drivas utifrån barns rättigheter.
Artikel 2: Säkerställa att alla barn samma rättigheter och lika värde, ingen får
diskrimineras
Artikel 3: Se till att barnets bästa ska alltid komma i första rummet
Artikel 6: ge barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12: Ge barn rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det
Effekter på barn och unga
När samhällen stängt ner, när social distansering och karantän krävs för att hindra
smittspridning drabbas även barnen. Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre
risk att drabbas av själva viruset covid-19, är konsekvenserna av pandemin för barn och
unga, många och allvarliga.
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Konsekvenserna för barn i Sverige är allvarliga. Nationella rapporter visar på att det
finns stor psykisk ohälsa i alla åldrar utifrån den rådande pandemin. Pandemin har
påverkat barns sociala relationer på många plan tex skola, hälso- och sjukvård, fritid,
vuxen och kompisrelationer. Behovet av stöd är stort bland barn i Sverige och vi vet inte
exakt hur det ser ut i den fysiska och psykiska hälsan hos oss bland barn i Sörmland. Men
troligtvis följer det landets övergripande rapporter. Som i många andra kriser är det
samhällets mest utsatta individer som drabbas hårdast.
Exempel på konsekvenser på barn under rådande pandemin:
 Barn som annars lever i social utsatthet förlorar sin dagliga kontakt med viktiga
och trygga vuxna som de normalt har som sina ”livlinor” i skolan, hos grannen eller på
fritiden (artikel 2, 6)
 Barn har gått miste om sina dagliga mål mat i skolan (2, 3,6)
 Barn som lever i trångboddhet har haft begränsad tillgång till hemdatorer och
internet får svårt att hänga med i skolarbetet. Som skapar stor oro över skolresultat.
 Verksamheters tillgänglighet är mycket begränsade och pandemin har påverkat
barns sociala relationer och fysisk och psykisk hälsa på många plan tex skola, hälsooch sjukvård, fritid, vuxen och kompisrelationer mm. (3,6,12)
 Barn som lever i dysfunktionella familjer med våld, missbruk eller andra sociala
svårigheter i högre grad lever i instängda hemmiljöer/karantän, riskerar deras vardag
att bli än mer socialt utsatt, med risk för psykisk ohälsa, ökat våld och otrygghet i
hemmet som följd. Denna ökade sociala utsatthet gäller även på nätet där barn nu
löper större risk att bli villebråd för förövare och i värsta fall offer för sexuella
övergrepp. (2,3,6, 12).
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