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Barnrättslig reflektion
Den skriftliga prövningen ska vara en bilaga till beslutsunderlaget.
Vilket ärende avser prövningen?
Ange ärendets rubrik

Motion 4-2021 om krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Inga barn får diskrimineras (artikel 2)
Barn som berörs av beslutet är alla barn i Norrbotten som bevittnar våld i
hemmet och/eller är utsatta för våld. Barn i utsatta situationer utgör inte
någon homogen grupp. Barn kan fara illa i alla kulturer, religioner eller
sociala skikt i samhället.

Barnets bästa ska bedömas och beaktas (artikel 3)
Om fler barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks genom att
ställa frågor om våld till vuxna är det för barnets bästa. Barn påverkas av
våld på både kort och lång sikt. Konsekvenserna kommer inte alltid direkt utan kan lika gärna komma senare under barndomen, i tonåren eller
först i vuxenlivet. Kunskapen om våldets allvarliga konsekvenser och
risken för förnyad utsatthet visar hur viktigt det är med tidig upptäckt
och tidiga insatser för att förebygga fortsatt våld

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
En tidig upptäck och tidiga insatser är viktiga för barns utveckling och
möjlighet till bästa uppnåeliga hälsa samt även till barns rätt till liv.

Barnets delaktighet (artikel 12)
Barn har inte varit delaktiga i beslutet

Andra relevanta artiklar i barnkonventionen
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Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd från alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp (artikel
19).

Summering av hur beslutet förhåller sig till barnkonventionen
Beslutet stämmer överens med barnkonventionen och särskilt barnkonventionens skyddsartiklar.
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