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Brasilien 38:e land som lagstiftar mot aga
I dag fyller det svenska förbudet mot barnaga 35 år. Rädda Barnen var en
stark pådrivare av lagen - och arbetet för att inget barn ska behöva utsättas
för våld pågår i dag över hela världen. Brasilien är det senaste landet att
införa ett förbud mot aga, och blir 38:e land i världen med en agalag i och
med att presidenten skrev under den nya lagen förra veckan.
Rädda Barnen har under lång tid arbetat mot kroppslig bestraffning och
annan kränkande behandling av barn i Brasilien, bland annat i kampanjen Red
Nao bata Eduque – Slå inte, utbilda. Utöver utbildning i positivt föräldraskap
har Rädda Barnen arbetat med att påverka beslutsfattare och politiker. Rädda
Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin talade inför Brasiliens parlament
för ett agaförbud i vintras:

– Det är mycket glädjande att lagen nu är antagen. Det är ett resultat av ett
långsiktigt arbete och ett stort och viktigt steg för barnen i Brasilien. Jag
hoppas att det har en effekt på andra länder att anta en liknande lag, säger
Elisabeth Dahlin.
Rädda Barnen arbetar med partnerorganisationer i över 120 länder för att
säkerställa barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Förbud mot aga är en
viktig och prioriterad fråga.
– Om vi arbetar tillsammans med barn, föräldrar, civilsamhälle, lärare,
myndigheter, utbildningsväsende och religiösa grupper har vi en möjlighet
att inte bara förbjuda aga i lag men också se att lagen följs och att aga som
uppfostringsmetod till slut försvinner, säger Elisabeth Dahlin.
Rädda Barnen spelade en viktig roll när Sverige som första land antog en lag
mot barnaga, på dagen 35 år sedan, genom kampanjer, affischer och debatter.
Brasilien blir nu det femte landet i Latinamerika att införa ett agaförbud. Med
sina 60 miljoner barn är Brasilien det hittills största landet som förbjuder
fysisk och psykisk bestraffning av barn. Antal barn i världen som omfattas av
lagligt skydd mot all form av våld ökar därmed från fem till åtta procent.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
Följ oss på:
Twitter
Facebook
Bloggen - Barnrättskämpe
Youtube
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