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Rädda Barnen lanserar stor nationell
undersökning om hur barn ser på sina
rättigheter

Denna vecka lanserar Rädda Barnen en viktig undersökning för barn, om barn.
Med undersökningen vill organisationen ta reda på hur barn upplever sina
rättigheter i vardagen, t ex inom områden som skola, trygghet, klimat och
hälsa.

Undersökningen Ung röst skickas till närmare 28 000 barn från norr till söder,
i åldrarna 12, 14, 16. Med Ung röst vill Rädda Barnen få kunskap om hur barn
och unga upplever, att deras rättigheter enligt Barnkonventionen tas till vara
i vardagen. Undersökningen är tvärtematisk och utgår framför allt från



områden som FN:s barnrättskommitté i Genevé rekommenderat Sverige att
förbättra.

Frågorna handlar bl.a. om barns inflytande, skola, trygghet, hälsa, klimat och
framtidstro.

- Som barnrättsorganisation är det viktigt för oss att lyssna på vad barn och
unga tycker och hur de upplever sin situation. Det gör vi kontinuerligt, och
undersökningen är ytterligare ett sätt. Vi vill samtidigt följa upp de
rekommendationer som Sverige fått från FN:s barnrättskommitté ur ett
barnrättsperspektiv. Det vill säga vi vill höra hur barn och unga upplever att
deras rättigheter efterlevs i vardagen, förklarar Helena Thybell,
generalsekreterare på Rädda Barnen.

- Samhället lyssnar inte alltid på barns åsikter och perspektiv. Därför gör vi
nu på Rädda Barnen en stor satsning för att lyfta ungas röster i det offentliga
samtalet, avslutar Helena Thybell.

Undersökningen, som bygger på en bred enkätundersökning och ett antal
kvalitativa fokusgrupper, kommer att presenteras på nationell, läns och lokal
nivå i början av 2022. Resultatet är tänkt att användas för att lyfta barns
röster kring deras rättigheter, få politiker att lyssna på barnen och sätta
frågorna på den politiska agendan.

Om Ung röst
Ung röst genomfördes senast år 2014 och har sedan inspirerat fler
medlemsländer inom internationella Rädda Barnen att göra en liknande
undersökning, Young Voices.

Undersökningen skickas ut till hushåll i alla län i Sverige. Resultatet kommer
att presenteras på nationell och läns nivå, samt för utvalda kommuner.

Rapporter kommer att tas fram för följande regioner och kommuner:

Norrbottens län
Haparanda
Luleå
Övertorneå



Västerbottens län
Lycksele

Jämtlands län
Åre
Krokom
Strömsund
Östersund
Bräcke
Härjedalen
Berg

Gävleborgs län
Ljusdal
Söderhamn

Dalarnas län
Avesta
Borlänge
Säter
Gagnef
Falun
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Älvdalen

Uppsala län
Knivsta
Uppsala

Västmanlands län
Fagersta
Norberg
Skinnskatteberg
Köping
Arboga
Kungsör
Västerås
Sala



Hallstahammar
Surahammar

Stockholms län
Huddinge
Sigtuna
Solna
Sundbyberg
Stockholm

Örebro län
Hallsberg
Örebro

Västra Götalands län
Borås
Göteborg
Lerum
Falköping

Hallands län
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Laholm
Kungsbacka
Varberg

Jönköpings län
Gislaved
Vetlanda

Blekinge län
Karlshamn
Sölvesborg

Skåne län
Klippan
Perstorp
Lund



Malmö
Ystad
Ängelholm
Båstad
Örkelljunga
Östra Göinge
Bromölla
Osby
Kristianstad
Hässleholm

Sörmlands län
Östergötlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Gotlands län
Värmlands län
Västernorrlands län

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

http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
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