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Abstract 

Many of the refugees around the world today are children. Some of these children are 

travelling alone without anyone looking after them. These children flee from their 

countries to save their lives and as they are children they need special care and 

protection. This thesis has investigated the protection given to unaccompanied children 

during the asylum process in the two key instruments in the area: the Convention of the 

Rights of the Child and the Convention Relating to the Status of Refugees. The Refugee 

Convention does not contain any procedural rights and does not specifically 

acknowledge children, even though they are included in the scope of the Convention. 

On the other hand, the Convention of the Rights of the Child includes some procedural 

rights, mainly the right of the child to be heard (article 12). But the convention provides 

no guidance when it comes to determining the refugee status for children.   

 

The purpose of this thesis is to look into the relationship between these two conventions 

and present current rights that occur when an unaccompanied child seeks asylum.  The 

rights that are stated were thereafter derived from the different conventions so that the 

protection in them could be analyzed.  

 

In this thesis, it has been shown that the Convention of the Rights of the child contains 

important rights and protection for unaccompanied children during the asylum 

proceedings. The problem seems to be that the state parties do not comply with the 

rights in the convention. The conclusion of the thesis is that it is better to use the rights 

and protection that are already in place, meaning the Convention of the Rights of the 

Child, than creating an entirely new instrument. A lot of the problems that we have 

today may be solved with the third optional protocol of the Convention of the Rights of 

the child, since its purpose is to realize the rights that are stated in the convention.  
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Förord 

Vem hade kunnat ana att 4,5 år skulle gå såhär fort? Inte jag i alla fall! Jag, en tjej från 

en halländsk by vid namn Johansfors hade ju mest sökt in till jurisprogrammet i Uppsala 

som en ”kul grej”. Självklart skulle inte jag bli antagen, i stället hade jag jobbat ihop 

pengar för att åka till Afrika och volontärarbeta. Afrika skulle bli mitt nästa stora 

äventyr. Mitt i dagdrömmandet om Afrika, dess landskap och fantastiska djurliv fick jag 

reda på att jag kommit in på en av Sveriges populäraste utbildningar; juristprogrammet. 

Som av en händelse snubblade jag över ett rum som jag kunde få hyra och i januari 

2011 gick flyttlasset.  

 

Nu sitter jag här, 9 terminer senare och undrar vart tiden har tagit vägen. Jag uppfylls av 

en konstig känsla: jag har hunnit med mycket och tiden har inte alltid gått snabbt 

samtidigt som nu när allt snart är över känns det som att tiden gått både fort och 

långsamt på en och samma gång. Åren har bestått av både med- och motgångar, men jag 

ångrar ingenting. Jag vill dock här passa på att tacka alla fantastiska människor som jag 

har omkring mig. Utan er tror jag inte att jag hade klarat av denna utbildning. Tack till 

min familj, som aldrig har tvekat på att köra de ca 60 milen som funnits mellan oss när 

jag behövt er hjälp. Tack också för all stöttning och för att ni trott på mig när jag själv 

tvivlat som mest. Stort tack också till övrig släkt och vänner (ni vet vilka ni är). Tack för 

all energi ni skickat och tack för att ni inte ens låter landsgränser stoppa er för att finnas 

där för mig. Även när jag åker iväg för att studera utomlands kom ni och hälsade på 

samt ringde och stöttade – ni är alla värda er vikt i guld. Jag har under resans gång även 

fått ett par nya vänner som jag är tacksam över att ha fått lära känna – mina kära 

kursare. Vi delar våra upplevelser och även stort tack till er för all stöttning och 

uppmuntran genom åren. Jag är säker på att Uppsala-tiden var starten på en fin och 

förhoppningsvis långvarig vänskap.  

   

Nu börjar det bli dags för mig att packa ihop mina saker och göra mig redo för nästa 

äventyr. Vad det blir är inte bestämt än. Vem vet, jag kanske hamnar i Afrika till sist 

ändå? Oavsett kommer jag alltid se tillbaka på min tid i Uppsala med ett leende på 

läpparna.
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

En stor andel av antalet människor som söker asyl är barn och många av dem reser 

ensamma. Det finns olika anledningar till att barnen reser själva; de kan till exempel ha 

splittrats från sin familj eller andra vårdnadshavare på grund av krig eller kidnappning. 

De kan också ha övergivits eller blivit sålda av sina föräldrar till följd av exempelvis 

fattigdom eller funktionsnedsättningar. En del barn flyr från förföljelse av stater eller 

olika gerillagrupper medan andra är offer för exploatering eller trafficking – en typ av 

modernt slaveri. Vissa reser för att överleva eller för att försöka återförenas med sin 

familj. En del barn reser bokstavligen talat själva och färdas långa sträckor för att korsa 

landsgränser. Andra reser med vuxna som inte tillhör deras familj, ofta människo-

smugglare eller så kallade ”traffickers”, som arbetar med trafficking.
1
 Självklart är 

dessa barn sårbara och i särskilt behov av hjälp. Det är oftast svårare för ett barn att 

lämna sin trygghet, sitt hem, och sin familj än vad det är för en vuxen, och barn har 

andra behov än vuxna. Så vad finns det då för krav på stater som tar emot barn med 

bakgrunder som beskrivits ovan? Det är tydligt att det behövs regler på detta område, 

för att tydliggöra hur staterna bör agera för att bäst möta dessa utsatta barn och 

tillgodose deras behov. 

 

När det kommer till vilka regler som ska gälla mellan stater så är principen om stats-

suveränitet grundläggande. Denna innebär att staterna själva bestämmer hur det egna 

landet ska styras och vilka regler som ska gälla för uppehälle i staten.
2
 Ett undantag från 

denna princip skapas då stater gemensamt beslutar om att samarbeta i en bestämd fråga 

och ingår ett traktat, då gäller i stället pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Även inom 

flyktingrätten gäller statssuveräniteten och innebär där att staterna själva bestämmer 

vilka människor som får komma in i landet, vilka som får stanna i landet och av vilka 

skäl. Undantagsvis gäller i stället reglerna i de konventioner som staterna själva valt att 

tillträda framför nationell reglering.  

 

 

                                                           
1
 Bhabha och Crock, Seeking asylum alone, s. 17. 

2
 Perruchoud, State souverignty and freedom of movement, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross 

(red.), Foundations of International Migration Law, s. 123.   
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Ytterligare undantag kan uppstå till följd av sedvanerätten. Den internationella 

domstolen identifierar sedvanerätt som något som utgör bevis för en allmän praxis och 

är godtagen som gällande rätt, enligt dess stadga artikel 38(1)(b). Sedvana bygger på två 

element: ett objektivt (staters agerande) i kombination med det andra, subjektiva, 

elementet (tron att regeln är bindande, eller opino juris).
3
 Sedvanerätten är det enda 

”verktyg” som binder alla världens stater utan undantag.
4
 Ett tydligt exempel är 

tortyrförbudet som innebär att tortyr aldrig är tillåtet oavsett vilka konventioner en stat 

har eller inte har ratificerat.
5
 

 

Det finns inte något enskilt instrument som heltäckande reglerar flyktingbarns 

rättigheter. Uppsatsen kommer att behandla och undersöka skyddet i de två mest 

centrala konventionerna på området, nämligen 1951 års konvention om flyktingars 

rättsliga ställning med tilläggsprotokoll (flyktingkonventionen) samt även Förenta 

Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
6
 Barn 

omfattas av skyddet i flyktingkonventionen, men ordet barn nämns inte uttryckligen och 

deras särskilda behov uttrycks inte i konventionen. Barnkonventionen, å sin sida, tar 

direkt och endast sikte på barn och garanterar lämpligt skydd och humanitärt bistånd till 

flyktingbarn, men konventionen erbjuder ingen vägledning i bedömningen av barns 

flyktingstatus.
7
 Här finns en diskrepans mellan konventionerna som uppsatsen kommer 

undersöka mer ingående. 

   

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Ensamkommande barn utgör en omfattande grupp med ett stort skyddsbehov och 

uppsatsen kommer att undersöka skyddet denna grupp ges under asylprocessen i de två 

mest omfattande konventionerna på området. Syftet med uppsatsen är att utreda och 

undersöka de regler som aktualiseras under en asylprocess för ensamkommande 

flyktingbarn. Föreligger det någon skillnad i skyddet som ensamkommande barn är 

                                                           
3
 Bantekas och Lutz, International Human Rights Law and Practice, s. 59. 

4
 Chetail, Sources of international law, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross (red.), Foundations of 

International Migration Law, s. 74. 
5
 A.a. s. 60. 

6
 Flyktingkonventionen är från 28:e juli 1951, Nr. 2545 och TP är från 1967 från 31:a januari 1967, Nr. 

8791. Barnkonventionen är från 20:e november 1989, Nr. 27531. 
7
 Pobjoy, A child rights framework for assessing the status of refugee children, i Singh och Harvey (red.), 

Contemporary issues in refugee law, s. 108. 
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berättigade till, beroende på till vilket mottagarland de flytt och vilka konventioner det 

landet tillträtt? 

 

 Med hänsyn till arbetets omfång anser jag det vara nödvändigt att avgränsa uppsatsen, 

för att ge en mer meningsfull framställning. Därför kommer uppsatsen att fokusera på 

just ensamkommande barn som söker asyl. Många regler rör alla barn, det vill säga 

såväl ensamkommande som barn som reser med sina vårdnadshavare, och dessa 

kommer att behandlas. Andra regler finns för att hjälpa barn som reser själva och även 

dessa regler kommer diskuteras i uppsatsen. Regler som endast rör barn som reser med 

vårdnadshavare, exempelvis reglerna om hur barn kan söka asyl ihop med sina 

föräldrar, faller dock utanför uppsatsen ramar eftersom de inte innefattar 

ensamkommande barn och kommer därför inte att behandlas. Då uppsatsen är skriven 

inom det folkrättsliga området kommer den inte behandla något särskilt lands nationella 

regler mer ingående, utan i stället ge en överblick över det internationella regelverket. 

 

En ytterligare avgränsning innebär att uppsatsen kommer att behandla reglerna kring 

flyktingstatus och flyktingdefinitionen. Uppsatsen berör således själva flykting-

definitionen och vad som är särskilt då barn ansöker om flyktingstatus. Även vilka 

regler som gäller då flyktingstatus bestäms, med andra ord de regler som aktualiseras 

under asylprocessen kommer att behandlas. Nämnda regler kommer att identifieras och 

”spåras” för att härleda var de kommer från, vilket anknyter till uppsatsens syfte.  

 

 

1.3 Metod, material och disposition 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer jag att studera och analysera gällande rätt. Då 

konventionstext många gånger inte är tillräcklig att studera kommer jag att gå vidare till 

doktrin och dokument från olika FN-organ som utgör tolkningsinstrument till 

konventionstexterna. Ett utav dessa dokument är ”handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning” (handboken), utgiven av 

flyktingorganet United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). I 

handboken beaktas både den praxis som vuxit fram i staterna som tillträtt konventionen 

och UNHCR:s kunskap på området. I Sverige anses handboken ha rättskällevärde och 
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utgöra ett viktigt tolkningsredskap då flyktingskap ska avgöras.
8
 Handboken 

kompletteras av UNHCR:s vägledande riktlinjer (guidelines).
9
 Internationellt har 

argument framförts att handboken med tillhörande guidelines inte ska tillmätas allt för 

stor vikt eftersom de framtagits av UNHCR och inte av staterna själva, trots att staterna 

är skyldiga att samarbeta med UNHCR, enligt artikel 35 i flyktingkonventionen.
10

 

Andra författare menar att all soft-law har samma rättskällevärde och därmed endast är 

vägledande och inte bindande.
11

 Sammantaget verkar den internationella synen vara att 

dessa dokument är vägledande och inte bindande, vilket jag kommer att utgå från i den 

kommande framställningen.  

 

Liknande dessa guidelines finns det så kallade general comments, det vill säga 

kommentarer från barnrättskommittén
12

 om barnkonventionens regler. De är 

barnkommitténs möjlighet att uttrycka hur rättigheter och skyldigheter ska tolkas i 

konventionen och utgör därför ett viktigt redskap för tolkningen av konventionen.
13

 

General comments är inte juridiskt bindande, utan ses i stället just som tolknings-

redskap, skapat av ett auktoritärt organ i syfte att klargöra traktaträtten. Trots att de inte 

är juridiskt bindande har general comments blivit inflytelserika, mycket tack vare de 

auktoritära organ som ligger bakom dem.
14

 Exempelvis har den internationella 

domstolen hänvisat till general comments i sina avgöranden.
15

 Det kan därför anses 

lämpligt att hänvisa till general comments som viktiga instrument när det gäller att 

skapa/stifta mänskliga rättigheter och därför bör de jämföras med rådgivande 

yttranden.
16

 I den fortsatta framställningen kommer jag att utgå från det som 

framkommit ovan vad gäller dokumentens rättskällevärde.  

 

                                                           
8
 MIG 2006:1 s. 3 och prop. 2004/05:170 s. 94. 

9
 UNHCR handbook, s. 1. Se även HCR/GIP/09/08 s. 1. 

10
 Chetail, Sources of international law, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross (red.), Foundations of 

International Migration Law, s. 87. 
11

 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 7. 
12

 Se barnkonventionen artiklarna 43-45. 
13

 Bantekas och Lutz, International Human Rights Law and Practice, s. 197. 
14

 A.a. s. 199. 
15

 Se Wall advisory opinion, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the 

Congo), Judgment of 30 November 2010, p. 66, som hänvisar till general comment 15, och p. 77 som 

hänvisar till general comment 8. 
16

Buergenthal, The UN Human Rights Committee, i Frowein och Wolfrum (red.), Max Planck Yearbook 

of United Nation Law, s. 386 f.  
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Uppsatsen kommer att inledas med ett grundläggande kapitel där konventionerna 

presenteras. Detta för att ge läsaren den förståelse jag finner nödvändig för att 

tillgodogöra sig kommande kapitel. Kapitel två innehåller en kort bakgrund till 

konventionernas framväxt, en allmän del om hur konventionerna är utformade och vad 

de skyddar samt två delar om flyktingbegreppet respektive barnbegreppet. Därefter 

följer kapitel tre som närmare undersöker aktuella regler vid flyktingstatusbedömning 

för barn. Här är barnkonventionens artikel 22 särskilt aktuell då den rör relationen och 

samspelet mellan de båda konventionerna och kommer inledningsvis att behandlas. 

Sedan följer ett avsnitt om vad som särskilt bör beaktas då barn söker asyl, eftersom 

barn, i viss utsträckning, riskerar att utsättas för andra former av förföljelse än vuxna. 

Det fjärde kapitlet kommer sedan att behandla vilka rättigheter barn har under 

asylprocessen. Fokus kommer att ligga på att barns rätt till förmyndare och juridiskt 

ombud, att barn har en särskild rätt att komma till tals, och att barns ärenden ska 

prioriteras.  Kapitel fem kommer sedan att knyta ihop tidigare kapitel och handla om 

vilken konvention de olika rättigheterna egentligen härrör från och därmed vad det blir 

för skillnad för barn som söker asyl i olika länder beroende på vilken/vilka konventioner 

prövningslandet eventuellt tillträtt. Avslutningsvis följer ett sammanfattande kapitel där 

även mina egna åsikter presenteras. För att underlätta läsningen kommer varje kapitel 

börja med en introduktionsdel och avslutas med en sammanfattning och slutsats. 
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2 Presentation av konventionerna 

2.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer flyktingkonventionen och barnkonventionen att presenteras 

något mer ingående. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en grundläggande kunskap för 

att underlätta kommande läsning. Först kommer bakgrunderna till konventionerna att 

redogöras för, eftersom de historiska bakomliggande orsakerna till konventionerna 

skiljer sig åt och detta påverkar tillämpningen än idag. Därefter följer en mer allmän 

presentation av konventionerna; för att ge läsaren en generell förståelse för 

konventionerna. Exempelvis kommer de fyra grundpelarna i barnkonventionen att 

presenteras, eftersom att de alltid ska beaktas i alla beslut som rör barn.
17

 Även 

principen om non-refoulement kommer att behandlas, eftersom den är absolut och en 

viktig hörnsten i flyktingrätten. Avslutningsvis definieras vem som faktiskt är en 

flykting och vem som är ett barn enligt respektive konvention.   

 

 

2.2 Allmänt om flyktingkonventionen 

2.2.1 Historisk bakgrund 

Innan första världskriget bestod det internationella skyddet för flyktingar endast av 

rättigheter från landet där de var medborgare, det fanns inte någon skyldighet för stater 

att skydda eller hjälpa andra staters medborgare.
18

 Efter första världskriget ökade antalet 

människor som lämnade sina hem och sökte sig utomlands drastiskt och det ansågs 

nödvändigt att reglera flyktingars rättigheter på en internationell nivå.
19

 Här lades 

grunden till den internationella flyktingrätten vars syftet var att säkerställa ett skydd för 

denna grupp människor som ansågs vara särskilt utsatta och hjälplösa.
20

 Statssuveränitet 

prioriterades dock i detta läge framför enskilda medborgare intressen och rättigheter och 

försvårade därmed ett samarbeta till skydd för flyktingar.
21

  

                                                           
17

Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, i Hollander, Nygren och Olsen 

(red.), Barn och rätt, s. 182. 
18

 Dauvergne, Refugee law as perpetual crisis, i Singh och Harvey (red.), Contemporary issues in refugee 

law, s. 13. 
19

A.a. s. 13. 
20

Dauvergne, Refugee law as perpetual crisis, i Singh och Harvey (red.), Contemporary issues in refugee 

law, s. 14. 
21

A.a. s. 15. 
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Efter andra världskriget var flyktingproblematiken ett faktum och en ny internationell 

överenskommelse ansågs nödvändig för att definiera flyktingars rättsliga ställning. 

Målet var att skapa en allmän flyktingdefinition i stället för att, som tidigare, nyttja ett 

flertal enskilda överenskommelser med anledning av särskilda flyktingsituationer.
22

 

Flyktingkonventionen antogs 1951 och innefattar flyktingskap som uppkommit till följd 

av kriget i Europa. 1967 kom konventionen att kompletteras av ett tilläggsprotokoll som 

exkluderade de geografiska och historiska begränsningarna.
23

 Protokollet samman-

hänger på så vis med konventionen, men är i sig ett eget internationellt dokument som 

kan tillträdas separat även om landet i fråga inte har tillträtt flyktingkonventionen.
24

 Än 

idag utgör flyktingkonventionen grunden för flyktinggrätten och är den viktigaste 

internationella konventionen till skydd för flyktingar.
25

 Exempelvis utgår EU-rätten från 

konventionen i sitt asylprocessdirektiv
26

  samt i skyddsgrundsdirektivet
27

. 

 

För att ytterligare hjälpa flyktingar grundades efter andra världskriget två organ som än 

idag är viktiga inom flyktingrätten: UNHCR och The International Organization for 

Migration (IOM). Från början var tanken att UNHCR skulle arbeta för att ge flyktingar 

ett internationellt skydd och skulle endast verka i tre år, för att sedan inte behövas mer. 

Så blev det dock inte, utan i stället har UNHCR fått ett utvidgat mandat och arbetar 

fortfarande för att hjälpa flyktingar världen över. IOM:s första uppgift var att hjälpa 

europeiska regeringar att hitta nya hem till de över 11 miljoner människor som befanns 

på flykt i Europa efter andra världskriget. Organisationen arbetade även med 

integreringsfrågor och har likt UNHCR också fått sitt mandat utökat.
28

 

 

 

                                                           
22

 UNHCR handbook, s. 5. 
23

 Seidlitz, Asylrätt, s. 16 f. 
24

 UNHCR handbook, s. 9. 
25

 A.a. s. 1. 
26

 2013/32/EU. (Se exempelvis art. 2.A. som hänvisar till flyktingdefinitionen i Flyktingkonventionen.)  
27

 2011/95/EU. 
28

 Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross, Conceptualising international migration law, i Foundations of 

International Migration Law, s. 5. 
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2.2.2 Konventionens innehåll 

I dagsläget har 144 stater tillträtt flyktingkonventionen och 145 stater har tillträtt 1967-

års protokoll. Det är 142 stater som har ratificerat både konventionen och protokollet.
29

 

Konventionen definierar vem som är flykting och i behov av internationellt skydd samt 

när personen i fråga upphör att vara flykting. En person som fått flyktingstatus ska ses 

som flykting till dess att han eller hon omfattas av någon av upphörandeklausulerna, 

enligt artikel 1C. Vidare innehåller flyktingkonventionen regler om flyktingars 

rättigheter och konventionsstaternas skyldigheter. Exempelvis garanteras rättigheter 

som religionsfrihet (artikel 4), att få arbeta (artikel 17), att få utbildning (artikel 22) 

samt att få röra sig fritt (artikel 26). Flyktingkonventionen skyddar alla flyktingar, 

oavsett ålder, men den innehåller inte någon särskild artikel till skydd för barn.
30

 I 

stället är konventionen mer generellt utformad. Konventionen reglerar även vem som 

inte har rätt till flyktingstatus, vilket exempelvis undandrar personer som begått brott 

mot mänskligheten, grova icke-politiska brott, brott mot freden eller krigsförbrytelser.
31

 

Det finns också bestämmelser som rör hur genomförande och förverkligande av 

konventionen, ur diplomatisk och administrativ synvinkel, ska gå till. Exempelvis ska 

konventionsstaterna samarbeta med UNHCR i dess myndighetsutövning.
32

 

 

Den enskilt viktigaste principen inom flyktingrätten är principen om non-refoulement 

och den återfinns i Flyktingkonventionen artikel 33. Principen innebär ett förbud mot 

utvisning och avvisning av person vars liv eller frihet, vid återvändande till hemlandet, 

skulle hotas på grund av dess etnicitet, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, eller politisk åskådning. I bestämmelsen finn ett undantag som innebär 

att en flykting som är att betrakta som en skälig fara för mottagarlandets säkerhet, eller 

som har dömts för synnerligen grovt brott i mottagarlandet och därmed utgör en 

samhällsfara, inte kan göra gällande skyddet i artikel 33. Undantaget är dock tandlöst 

eftersom principen om non-refoulement alltid är bindande enligt sedvanerätten. Därmed 

är principen bindande för alla stater, oavsett vilka konventioner de ratificerat.
33

 Non-

                                                           
29

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-

2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en samt 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&lang=en.  
30

 Pobjoy, A child rights framework for assessing the status of refugee children, i Singh och Harvey 

(red.), Contemporary issues in refugee law, s. 97. 
31

 Flyktingkonventionen, artikel 1F(a-c). 
32

 Flyktingkonventionen art. 35 samt 67-års protokoll art. II. 
33

 Seidlitz, Asylrätt, s. 18. 
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refoulement gäller alla människor och går därmed utöver flyktingkonventionens 

gränser, då den inte endast gäller personer med flyktingstatusförklaring. I asylärenden är 

principen den enskilt viktigaste och ska finnas med i alla stegen vid bedömningen av 

skyddsbehov.
34

  

 

 

2.2.3 Flyktingdefinitionen   

Flyktingdefinitionen återfinns i artikel 1A(2) i flyktingkonventionen. En person är 

flykting när han eller hon uppfyller kriterierna i artikeln och inte när personen i fråga får 

sin flyktingstatus erkänd.
35

 Därmed kan en person de facto vara flykting utan att kallas 

för flykting eller fått sin status prövad. Enligt flyktingkonventionen artikel 1A(2) är en 

flykting en person: 

 

”[…] i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare, samt att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig 

av sagda lands skydd […]” 

 

Definitionens viktigaste fras är att personen i fråga måste ”känna en välgrundad fruktan 

för förföljelse”. Frasen speglar motiven bakom konventionen: att skapa en mer allmän 

konvention och inte definiera flyktingar utifrån kategorier, det vill säga olika ursprung 

som saknar skydd i sitt hemland.
36

 Nedan följer innebörden av rekvisiten; välgrundad, 

fruktan och förföljelse. 

 

Ordet fruktan är subjektivt och därför ska bedömningen främst avse huruvida personen i 

fråga faktiskt upplevt någon fruktan. För att balansera det subjektiva kravet ska fruktan 

även vara välgrundad, vilket innebär att fruktan måste bygga på ett objektivt 

förhållande.
37

 Alla personer som tvingas lämna sina hem, det vill säga inte de som 

frivilligt lämnar för att exempelvis resa eller liknande, kan anses ha en välgrundad 

fruktan – annars skulle de inte ha lämnat. Dock innehåller bestämmelsen en 

exkluderande del som innebär att den välgrundade fruktan måste vara för förföljelse för 

                                                           
34

 A.a.  s. 18. 
35

 UNHCR handbook, s. 28. 
36

 A.a. s. 37. 
37

 A.a. s. 37 f. 
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att den sökande ska anses vara en flykting. Därmed exkluderas personer som flytt på 

grund av exempelvis naturkatastrofer och svält.
38

 I rekvisitet välgrundad fruktan 

innefattas inte något krav på tidigare förföljelse, eftersom konventionen tar sikte på 

framtida risk för förföljelse. Men om sådana bevis existerar är de ofta bra bevis för att 

förföljelsen kan komma att upprepas vid ett återvändande.
39

  

 

Vad som faktiskt utgör förföljelse har inte någon allmänt accepterad definition. Av 

flyktingkonventionens artikel 33 kan konstateras att åtminstone hot mot liv eller frihet 

på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp utgör förföljelse. Även andra allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter, orsakade av samma anledningar, kan utgöra förföljelse.
40

  

 

I och med kravet på förföljelse exkluderas personer som flyr på grund av att de bor i 

krigshärjade områden, så kallade ”displaced persons”. Människor som bor i områden 

där ett krig bryter ut flyr oftast inte för att de har en välgrundad fruktan för förföljelse i 

flyktingkonventionens bemärkelse, utan just för att krig råder. De som flyr undan krig i 

sådana situationer omfattas som sagt vanligen inte av flyktingkonventionen utan 

åtnjuter i stället annat internationellt skydd, exempelvis enligt 1949 års Genève-

konvention angående skydd för krigsoffer och 1977 års tilläggsprotokoll rörande skydd 

för offren i internationella väpnade konflikter.  

 

Kravet på att känna en välgrundad fruktan för förföljelse ska grundas i något av de i 

artikeln angivna skälen. Termen ras ska förstås i sin vidaste bemärkelse och innefattar 

alla slags etniska grupper.
41

 Religionsfrihet innebär rätten att tillhöra eller inte tillhöra 

en religion, byta religion samt utöva sin religion offentligt eller enskilt. Utövandet kan 

ske genom undervisning, gudstjänster, eller enskilt genom särskilt iakttagande av 

religiösa sedvänjor.
42

 Med uttrycket nationalitet omfattas inte bara medborgarskap, utan 

även etniska och språkliga grupper innefattas och därför kan nationalitetsgrunden ibland 

                                                           
38

 UNHCR handbook, s. 39. 
39

 Hathaway, Refugees and asylum, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross, Foundations of 

International Migration Law s. 184. 
40

 UNHCR handbook, s. 51. 
41

 A.a. s. 68. 
42

 A.a. s. 71. 
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sammanfalla med rasgrunden.
43

 Förföljelse på grund av nationalitet fruktas oftast av 

personer som tillhör en nationell minoritet.
44

 Med tillhörighet till viss samhällsgrupp 

förstås personer med liknande bakgrund, vanor eller social status. Tydligaste exemplen 

är språkgrupper och personer av särskilt kön eller sexuell läggning.
45

 Samhällsgrupp 

innefattar något mer än att personerna i gruppen riskerar förföljelse och oftast är det 

karaktäristiska för gruppen oföränderlig eller åtminstone fundamental för personernas 

identitet.
46

 Vad gäller politisk övertygelse-grunden är det inte tillräckligt att ha en annan 

politisk övertygelse än vilken den styrande regeringen har för att erhålla flyktingstatus. I 

stället måste den sökande visa att han eller hon riskerar förföljelse på grund av sin 

politiska uppfattning.
47

 

 

Vidare måste en person befinna sig utanför sitt hemlands territorium, men det finns 

även ett krav på att personen inte kan eller vill begagna sig av skyddet i det egna landet. 

Personen måste känna en välgrundad fruktan i förhållande till landet där han eller hon är 

medborgare, annars ska personen vända sig direkt till detta land för skydd.
48

 Det finns 

då inget behov av internationellt skydd när medborgarskapslandet skydd är tillgängligt 

och det inte finns någon anledning att avvisa detta skydd med hänsyn till en välgrundad 

fruktan.
49

 Detsamma gäller statslösa personer, som anses ”tillhöra” det land där de haft 

sin vanliga vistelseort.
50

 

 

En person behöver inte fysiskt fly från sitt hemland för att bli flykting, utan kan redan 

befinna sig utanför landets gränser och av de angivna skälen vara förhindrad att 

återvända dit när flyktingskapet uppstår. Personen i fråga kan ha lämnat landet frivilligt 

tidigare, men kan inte återvända på grund av ändrade omständigheter i hemlandet som 

innebär att han eller hon riskerar förföljelse vid ett återvändande.
51

 

 

                                                           
43

 Hathaway, Refugees and asylum, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross, Foundations of 

International Migration Law s. 187. 
44

 UNHCR handbook, s. 76. 
45

 Hathaway, Refugees and asylum, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross, Foundations of 

International Migration Law s. 189. 
46

 HCR/GIP/02/02, p. 11. 
47

 UNHCR handbook, s. 80. 
48

 Hathaway, Refugees and asylum, i Opeskin, Perruchoud och Redpath-Cross, Foundations of 

International Migration Law s. 186. 
49

 UNHCR handbook, s. 100. 
50

 A.a. s. 101. 
51

 A.a. s. 184. S.k.”sur place” flykting. 
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2.3 Allmänt om Barnkonventionen 

2.3.1 Historisk bakgrund 

Folkrätten har länge sett barn och deras särskilda ställning samt behov. FN:s 

föregångare, Nationernas Förbund (NF), tillkom 1920 och i dess stadga framgick att NF 

åtog sig att motverka och övervaka barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn.
52

 Vidare 

antog NF en deklaration för barnets rättigheter 1924, den så kallade Genève-

deklarationen.
53

 En deklaration är inte i sig juridiskt bindande utan fungerar mer som en 

rekommendation. Internationella avtal som konventioner och protokoll, å andra sidan, 

måste resultera i efterlevnad.
54

  

 

Efter andra världskriget tillkom det första internationella avtalet som särskilt och 

explicit innehöll skydd för barn, nämligen den fjärde Genèvekonventionen 1949 om 

krigets offer. Konventionen avser att skydda civilbefolkningen i största allmänhet under 

krig och ockupation, men nämner särskilt och uttryckligen ”barn” i flertalet artiklar.
55

  

 

NF kollapsade i samband med andra världskriget och efter krigets slut bildades i stället 

FN. 1959 antog FN en andra deklaration om barnets rättigheter, men det kom att dröja 

ytterligare 30 år innan barns rättigheter stadgades i ett juridiskt bindande dokument; 

barnkonventionen.
56

 I förhållande till barn har FN:s befogenhet vidgas med åren. 

Banbrytande var det dock just när barnkonventionen trädde i kraft och barn själva blev 

rättighetsbärare inom den internationella rätten.
57

 Tidigare sågs barn som skyddsvärda 

objekt, i stället för självständiga individer.
58

 Barnkonventionen är unik på så sätt att den 

innehåller civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt 

humanitärrättsliga bestämmelser i ett och samma instrument.
59

 I och med konventionens 

förverkligande har staters skyldigheter gentemot barn ökat och barn har numera ett 

starkare skydd än vuxna.
60

  

                                                           
52

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 6. 
53

 Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the child s. 13. 
54

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 6. 
55

 Se exempelvis art. 24 och art. 50. 
56

 Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the child s. 14. 
57

 Kaime, The Normative Framework for Children’s Rights in Refugee Situation, i Islam och Bhuiyan 

(red.), An Introduction to International Refugee Law, s. 401 f. 
58

 Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, i Hollander, Nygren och 

Olsen (red.), Barn och rätt, s. 181. 
59

 Pobjoy, A child rights framework for assessing the status of refugee children, i Singh och Harvey, 

Contemporary issues in refugee law, s. 104 f. 
60

 A.a. s. 105. 
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2.3.2 Konventionens innehåll 

Barnkonventionen är en konvention som ska säkerställa barns rättigheter. Den 

innehåller 13 inledande paragrafer, följt av 54 artiklar. Barnkonventionen har tre 

tilläggsprotokoll och konventionen går att dela in i tre delar, där den första består av de 

olika rättigheterna (artiklarna 1-41). Den andra delen (artiklarna 42-45) innehåller 

bestämmelser om hur övervakningen och genomförandet av rättigheterna går till och 

den tredje delen rör hur stater ansluter sig till, eller frånträder konventionen (artiklarna 

46-54). 

 

Konventionen bygger på FN-stadgan, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter,
61

 1924 års 

Genèvedeklaration om barnets rättigheter och 1959 års deklaration om barnets 

rättigheter.
62

 Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som innebär: 

att barnets bästa alltid ska prioriteras, att barn ska behandlas lika och inte får 

diskrimineras, att barn har rätt till liv och utveckling som måste respekteras samt att 

barn har en rätt att bli lyssnat på och vikt ska läggas vid barnets åsikter när beslut fattas, 

(artiklarna 2, 3, 6 och 12).
63

 Principerna ska genomsyra tillämpningen av samtliga 

artiklar i konventionen.
64

 

 

Den första grundläggande principen återfinns i artikel 2 i konventionen och enligt den 

får ingen åtskillnad göras mellan barn; här stadgas ett diskrimineringsförbud. 

Diskriminering får därför inte ske på grund av barnets, eller föräldrarnas till barnet 

hudfärg, religion, etnicitet, kön, språk, politisk eller annan åskådning, nationella eller 

sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning eller funktionshinder, börd eller 

ställning i övrigt.
65

 Barnkonventionen är den första konventionen i historien som 

inkluderar funktionsnedsättning och funktionshinder i ett diskrimineringsförbud.
66

 

Eftersom barn inte får diskrimineras på grund av sina vårdnadshavares, föräldrars eller 

                                                           
61

 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
62

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 25. 
63

 Kaime, The Normative Framework for Children’s Rights in Refugee Situation, i Islam och Bhuiyan 

(red.), An Introduction to International Refugee Law, s. 406. 
64

Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, i Hollander, Nygren och Olsen 

(red.), Barn och rätt, s. 182. 
65

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 54. I konventionen används ordet ”handikapp” i stället för 

funktionshinder eller funktionsnedsättning. 
66

 Abramson, Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 2: The 

Right of Non-Discrimination, s. ix.  
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andra familjemedlemmars ställning, verksamhet, åsikt eller tro åtnjuter de genom artikel 

2 ett långtgående skydd. Vad gäller flyktingbarn ska de exempelvis ha samma 

rättigheter som barn födda i landet i fråga, oavsett hur de tagit sig in i landet.
67

  

 

Den andra grundläggande principen finns i artikel 3 och rör barnets bästa. Enligt 

artikeln ska barnets bästa alltid prioriteras och därför ska konventionsstaterna prioritera 

barn samt avsätta medel för att kunna göra så.
68

 Artikel 3 är central och genomsyrar hela 

konventionen samt tolkningen därav men det finns även flera andra artiklar som 

specifikt hänvisar till artikel 3 och principen om barnets bästa.
69

 Barnkonventionen 

beskriver inte vad som faktiskt är barnets bästa, utan öppnar i stället upp för att låta det 

avgöras från fall till fall för att uppnå beslut som är anpassat efter varje barn.
70

 

 

Den tredje grundläggande principen återfinns i artikel 6 som erkänner att varje barn har 

rätt till liv. Artikeln ålägger konventionsstaterna att, så långt som möjligt, säkerställa 

barnets överlevnad och utveckling. När artikeln tolkas brett innebär den ett skydd mot 

summariska avrättningar och dödsstraff. Den innehåller dessutom en ekonomisk och 

social rätt till överlevnad och utveckling.
71

  

 

Den fjärde grundläggande principen utgörs av artikel 12 och innebär att barn har rätt att 

yttra sig och vid beslutsfattande ska åsikten som barnet framfört vägas in. Större hänsyn 

bör generellt ges till barnet, ju äldre det är, då ålder och mognad är avgörande enligt 

artikeln. Artikel 12 är den artikel som tydligast uttrycker att barnet utgör ett eget 

rättssubjekt i och med att barnet har rätt att delta i beslutsprocesser och inte endast är en 

passiv mottagare av beslut fattade av vuxna.
72

 Med hänsyn till artikel 2 har alla barn en 

rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Detta inkluderar även unga barn eller 

barn som av andra anledningar har svårt att uttrycka sig verbalt. Dessa barn kan i stället 

uttrycka sig på andra sätt, exempelvis genom att rita, leka, med hjälp av hjälpmedel eller 

                                                           
67

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 56 f. 
68

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 58. 
69

 Se exempelvis. Artikel 9, 18, 21 och 37. 
70

 Kaime, The Normative Framework for Children’s Rights in Refugee Situation, i Islam och Bhuiyan 

(red.), An Introduction to International Refugee Law, s. 411. 
71

 A.a. s. 414. 
72

 Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, i Hollander, Nygren och 

Olsen (red.), Barn och rätt, s. 182 f. 
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liknande.
73

 Enligt frasen ”fritt uttrycka sig” i artikel 12 har barnet rätt att uttrycka sig 

utan press eller inflytande från vuxna. Även rätten att inte uttrycka sig omfattas.
74

 

 

Andra rättigheter som skyddas i konventionen är exempelvis, rätten till ett namn, 

medborgarskap och att känna till sitt ursprung (artikel 7), yttrandefrihet (artikel 13), 

religionsfrihet (artikel 14), och till en bra hälsa samt sjukvård (artikel 24). Alla barn har 

även rätt till en skälig levnadsstandard och till utbildning (artiklarna 27 och 28).  

 

Barnkonventionen har fått ett nästintill universellt genomslag och är, som tidigare 

nämnts, av stor betydelse för hur barns rättigheter skyddas runtom i världen.
75

 Barn-

konventionen har ratificerats av hela 195 länder, vilket är alla FN:s medlemsstater 

förutom Somalia och USA som dock undertecknat konventionen i ett första steg mot 

ratificering.
76

   

 

 

2.3.3 Definitionen av barn 

Vem som utgör ett ”barn” kan variera i betraktarens ögon. I arbetet med att ta fram 

barnkonventionen var just definitionen av ”barn” en av de svåraste frågorna. En del 

länder ansåg att barn blir till då ägget befruktas, medan andra länder ansåg att ett ofött 

barn inte bokstavligt talat är en person och att konventionen därför borde handla om 

människan från födseln. Definitionen av när en person börjar och slutar vara ett ”barn” 

kom därför att lösas genom två kompromisser.
77

  

 

Den första kompromissen innefattar frågan när ett barn blir till och därmed ska börja 

omfattas av konventionen. I konventionens inledning finns en referens till barnet ”[…] 

såväl före som efter födseln” som tillkom för att arbetet skulle kunna gå vidare och inte 

stanna vid frågan när någon är att se som barn. Uttrycket innebär att barnet, på grund av 

sin omognad, behöver skydd såväl före som efter födseln. Genom ordalydelsen i artikel 

1 i kombination med referensen i inledningen ger konventionen ingen vägledning, men 

                                                           
73

 A.a. s. 183. 
74

 Kaime, The Normative Framework for Children’s Rights in Refugee Situation, i Islam och Bhuiyan 

(red.), An Introduction to International Refugee Law, s. 417. 
75

 Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Rätten till deltagande, i Hollander, Nygren och 

Olsen (red.), Barn och rätt, s. 181.  
76

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en. 
77

 Ek, Självklart barnets rättigheter, s. 43. 
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ställer inte heller några krav på konventionsstaterna i abortfrågan. Detta var nödvändigt 

för att staterna skulle kunna gå vidare och samarbeta överhuvudtaget.
 78

 

 

 Definitionen av ”barn” enligt Barnkonventionen återfinns i artikel 1 och lyder: ”I denna 

konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet.” Enligt artikelns ordalydelse låter den 

konventionsstaterna själva avgöra hur länge en person är barn och denna lösning utgör 

den andra kompromissen. Det är därmed nationell lag som avgör när barnet slutar vara 

barn och i stället är att ses som vuxen, dock senast vid 18 års ålder. När förslaget att den 

övre gränsen för barn skulle vara 18 år presenterades fick det mycket kritik. Vid 

tillkomsten för konventionen var det nämligen praxis inom FN och andra internationella 

organisationer (exempelvis Rädda Barnen) att en person blev vuxen vid 15 års ålder.
79

 

Därför beslutades om ovan angivna ordalydelse, som gav ökad makt till konventions-

staterna att själva besluta den övre åldersgränsen. Eftersom 18 år står först i artikel 1 har 

barnrättskommittén valt att tolka konventionen som att varje person under 18 år är ett 

barn. Kommittén försöker i sitt fortgående arbete få länder med lägre gräns att höja den 

så att alla personer under 18 år definieras som barn.
 80

 Artikel 1 ska inte tolkas som att 

stater kan sätta en lägre åldersgräns som inte överensstämmer med övriga regler, syften 

och krav i konventionen, inklusive den grundläggande principen om barnets bästa i 

artikel 3.
81

  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att barndefinitionen och dess innebörd inte är helt 

självklar, utan artikel 1 lämnar tolkningsutrymme för konventionsstaterna att själva 

besluta om en definition som ska gälla för staten. Jag menar att denna lösning inte är 

idealisk utan att det är bättre om samma regler och även tolkningen av reglerna ser 

likadan ut i samtliga länder som är part till konventionen. För att ens kunna genomföra 

och införliva Barnkonventionen var två kompromisser nödvändiga och innebar att 

arbetet med konventionen fortgick. Jag håller med om att det är bättre med en ökad 

tolkningsmöjlighet för staterna och att barnkonventionen faktiskt förverkligades, 
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jämfört med motsatsen; barnkonventionen stannade i beredningsfasen då staterna inte 

kunde enas om vem konventionen i fråga faktiskt ska rikta sig till. 

 

 

2.4 Sammanfattning och slutsats 

I detta kapitel har flyktingkonventionen samt barnkonventionen introducerats. De båda 

konventionerna är olika till sin utformning och har tillkommit för att säkerställa olika 

syften, men som kommer visas framöver samverkar de i vissa fall och ger ett 

gemensamt skydd. Barnkonventionens fyra grundläggande principer har presenterats 

mer ingående, då de genomsyrar tolkningen av hela konventionen. Dessa kommer även 

i den fortsätta framställningen ta plats och deras inverkan kommer att analyseras ihop 

med andra rättigheter.  

 

Flyktingkonventionen tillkom då det önskades en generell konvention med en allmän 

definition av flyktingbegreppet, i stället för att ett nytt avtal skulle ingås så fort det 

uppstod nya flyktingströmmar. Denna definition används fortfarande och är den mest 

relevanta på området än idag, trots att den tillkom mot bakgrund av andra världskriget 

och flyktingsituationen har kommit att ändras med tiden.  

 

Barnkonventionen tillkom efter många års förhandlingar där mycket tid lades på 

definitionen av just ordet ”barn”. Den är unik då den innehåller många olika sorters 

rättigheter och har ratificerats av nästintill alla världens stater. I den fortsatta 

framställningen kommer jag att utgå från definitionerna givna ovan när det gäller barn 

och flyktingar. 
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3 Rätten att betraktas som flykting 

3.1 Introduktion 

I föregående kapitel presenterades konventionerna i stora drag och i detta kapitel 

kommer särskilda regler som finns kring barn och flyktingskap att lyftas. Precis som 

titeln avslöjar behandlar kapitlet de särskilda regler som ger barn rätten att betraktas 

som flykting, då det finns särskilda grunder för barn att få flyktingstatus, utöver de som 

också gäller för vuxen. I kapitel fyra presenteras sedan de processuella rättigheter barn 

har då deras flyktingstatus beslutas.  

 

I detta kapitel kommer inledningsvis artikel 22 i barnkonventionen att presenteras då 

den ger utrymme för flera tolkningar vad gäller relationen mellan flyktingkonventionen 

och barnkonventionen. Det har framförts att artikeln utgör ett bra skydd för 

flyktingbarn, men är så verkligen fallet? Innebär artikel 22(1) att stater har skyldigheter 

enligt flyktingkonventionen gentemot ensamkommande barn? Detta är frågor som 

kommer att diskuteras i avsnittet.  Fokus kommer att ligga på punkten 1 i artikeln och 

om den innebär någon processuell rättighet för barn. Punkten 2 behandlas mindre 

ingående då den till stor del hamnar utanför uppsatsens omfång, men kommer ändå att 

belysas för att se till skyddet i artikeln som helhet.  

 

Därefter följer ett avsnitt om hur flyktingbegreppet bör tolkas när det är fråga om barn 

som söker asyl. I detta avsnitt blir sambandet mellan flyktingkonvention och 

barnkonventionen tydligt då barnrättskommittén gör uttalanden som rör barn på flykt 

och UNHCR i sina guidelines skriver om hur flyktingrätten ska bli mer barnorienterad. 

Detta ligger till grund en för senare diskussion om var gränsen mellan de olika 

konventionerna går och av vad staten faktiskt blir bunden av vid tillträde av någon av 

konventionerna.   

 

 

3.2 Särskilt om artikel 22 i barnkonventionen 

3.2.1 Presentation av artikeln 

Artikel 22(1) i barnkonventionen tar upp rätten för flyktingbarn och asylsökande barn 

som rör humanitärt bistånd och skydd. Artikeln är den enda tydliga hänvisningen till 
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flyktingar och flyktingrätten som finns i konventioner om mänskliga rättigheter, 

förutom själva flyktingkonventionen.
82

 Vidare är artikeln enligt United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) särskilt viktig för barn i stater som inte ratificerat 

flyktingkonventionen, men UNICEF utvecklar inte på vilket sätt artikeln är särskilt 

viktig.
83

 När förslaget om att ha med en artikel för flyktingbarn kom mottogs det i stort 

positivt och det ansågs bra med ett skydd för dessa särskilt utsatta barn.
84

  Artikeln lyder 

som följer: 

 

1) Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker 

flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt 

och tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina 

föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet 

av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella instrument 

rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt. 

2) För detta ändamål skall konventionsstaterna, på sätt de finner lämpligt, samarbeta i varje 

ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra behöriga mellanstatliga organisationer 

eller icke-statliga organisationer, som samarbetar med Förenta nationerna, för att skydda och bistå 

ett sådant barn och för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar till ett flyktingbarn i 

syfte att erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin 

familj. I så fall då föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges 

samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något 

skäl, i enlighet med denna konvention. 

 

Genom ordalydelsen av artikel 22(1) ges möjlighet till flertalet tolkningar av vem 

artikeln skyddar samt hur personerna i fråga skyddas. Vem artikeln syftar att skydda 

omnämns inte uttryckligen, utan endast att den gäller för både ensamkommande barn 

och barn som reser med vårdnadshavare och söker flyktingstatus eller anses vara 

flykting. Inledningsvis fanns förslaget att begreppet flykting skulle definieras i 

artikeln,
 
men som synes beslutades det inte om att ha med någon definition.

85
 I stället 

görs en hänvisning till ”tillämplig internationell eller nationell rätt och relevanta 

förfaranden”, vilket ska ses som en hänvisning till flyktingkonventionen, där den 

internationella definitionen av flyktingbegreppet återfinns.
86

 Enligt artikeln skyddas 
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följaktligen asylsökande barn och barn som anses vara flyktingar enligt flykting-

konventionen.
87

 

 

Därefter följer då frågan hur dessa barn skyddas. Innebär hänvisningen till 

flyktingkonventionen att barnen har rätt till skyddet i nämnda konvention? Jag menar 

att svaret går att finna i frasen ”vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som 

anges i denna konvention och i andra internationella instrument rörande mänskliga 

rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt”. För att åtnjuta 

rättigheterna i exempelvis flyktingkonventionen måste staten där barnet söker 

flyktingstatus ha tillträtt just nämnda konvention. Det innebär att artikel 22(1) via sin 

ordalydelse endast ger barnet en rätt att ses som flykting enligt flyktingkonventionen, 

men inte per automatik rätt till dess skydd och rättigheter.  

 

 

3.2.2 Innebörd av skyddet i artikel 22 

Konventionsstaterna ska enligt ordalydelsen av artikel 22(1) vidta lämpliga åtgärder för 

att ensamkommande flyktingbarn ska erhålla och åtnjuta lämpligt skydd och humanitärt 

bistånd enligt barnkonventionen och andra, av staten, tillträdda konventioner. Eftersom 

artikeln inte definierar vem som är flykting utan i stället hänvisar till internationell rätt 

ska flyktingdefinitionen hämtas ur flyktingkonventionen som är det globala 

instrumentet inom flyktingrätten. Vid flyktingstatusbedömningen är det således 

irrelevant om konventionsstaten ratificerat flyktingkonventionen eller ej; staten ska ändå 

ge ensamkommande barn som har rätt till flyktingstatus enligt flyktingkonventionen 

skydd och humanitärt bistånd enligt barnkonventionen och andra tillträdda konventioner 

om mänskliga rättigheter. Staten måste således se till bedömningen i flykting-

konventionen, oavsett om de tillträtt den konventionen eller inte.  

 

Det innebär vidare att barn som kommer till stater som inte ratificerat flykting-

konventionen men som ska ses som flyktingar enligt samma konvention enligt artikel 

22(1) barnkonventionen inte har rätt till skyddet som flyktingar har enligt 

flyktingkonventionen, eftersom staten inte tillträtt nämnda konvention. För att få ta del 

av de rättigheterna i flyktingkonventionen måste mottagandestaten även tillträtt den 
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konventionen. Skyddet regleras således av vilka konventioner mottagandestaten tillträtt. 

Därmed anser jag att artikeln blir något tandlös; det låter fint att stater måste ta hänsyn 

till flyktingbarn men det verkar som om artikel i praktiken inte medför något förstärkt 

skydd.  

 

Som framförts ovan har jag haft svårt att finna vad artikel 22 faktiskt tillför 

barnkonventionen, men det verkar otroligt att en meningslös artikel skulle infinna sig 

i en konvention som tog cirka 10 år att arbeta fram. Vid arbetet med att ta fram 

konventionen framförde Bangladesh just att artikel 22 inte borde finnas med i 

konventionen för att den inte tillför något, då rättigheterna i artikeln redan skyddas 

av existerande internationella instrument.
88

 Även Japan framförde att de accepterade 

artikel 22, under förståelsen att den inte innebar några krav på landet kring ytterligare 

förfaranden vid erkännande av flyktingar. I stället menade Japan att det var 

tillräckligt att de följde redan åtagna internationella förpliktelser och deras nationella 

lagar om flyktingar och att artikel 22 inte innebar några ytterligare krav på landet.
89

 

Jag tolkar det som att eftersom artikeln finns med, trots Bangladeshs ”protest” och 

Japans förklaring om artikelns innebörd, borde den rimligtvis tillföra något. Annars 

hade de andra länderna följt förslaget från Bangladesh och inte låtit artikeln ta plats i 

konventionen.  

 

I sökandet efter skyddet som artikel 22 torde medföra fann jag en liknelse med 

artikel 23 i flyktingkonventionen. Enligt artikel 23 i flyktingkonventionen ska 

fördragsslutande stater ge en flykting som lovligt befinner sig i landet samma 

rättigheter som landets medborgare i fråga om understöd och bistånd från det 

allmänna. Artikel 22(1) i barnkonventionen hävdar samma princip i förhållande till 

flyktingbarn och asylsökande barn.
90

 Dock omfattas alla barn, även barn som vägrats 

flyktingstatus, i och med diskrimineringsförbudet i artikel 2. Det innebär att även 

dessa barn ska åtnjuta samma rättigheter som andra barn i mottagningslandet så 

länge som de befinner sig i landet.
91

 Jag ställer mig därför frågan om artikel 22 är 

nödvändig för att garantera barn denna rättighet. Jag anser att den följer direkt av 
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diskrimineringsförbudet i artikel 2 och därmed blir artikel 22 överflödig i denna 

situation.  

 

Jag finner att en möjlig förklaring till att artikeln ändå finns med i konventionen är 

att den medför ett skydd, men att det inte går att läsa artikel 22(1) separat, utan att 

artikeln måste läsas i sin helhet. Då kan den tolkas som att konventionsstaterna i sitt 

arbete för att låta flyktingbarn åtnjuta sina rättigheter ska samarbeta med  FN och 

andra behöriga organisationer eller icke-statliga organisationer, enligt artikelns andra 

punkt.
92

 Det innebär att konventionsstaterna ska samarbeta med FN, särskilt med 

UNCHR, och andra organisationer som samarbetar med FN för att skydda och hjälpa 

asylsökande barn.
93

 Dock är jag av uppfattningen att det inte är hela artikelns 

innebörd, eftersom den nästintill går att läsa in under artikelns andra punkt.  

 

En annan syn på artikel 22 som faktiskt innebär att den tillför ett skydd för 

ensamkommande flyktingbarn kommer från barnrättskommittén som har framfört att 

artikel 22 och frasen ”erhåller lämpligt skydd” innebär en skyldighet för 

konventionsstater att ha ett fungerande asylsystem och särskilt inrätta lagstiftning 

som rör behandlingen av ensamkommande barn.
94

 Staterna ska även ha ett system 

som möjliggör förverkligandet av denna behandling i enlighet med barnkonventionen 

och andra, av staten tillträdda, konventioner.
95

 Kommittén framför även att artikel 22 

är av en kompletterande karaktär och att staterna ska använda sig av den 

internationella standard som finns och som relaterar till flyktingar när de 

implementerar artikel 22.
96

 Tyvärr utvecklar inte kommittén vad den menar med 

internationell standard. Det kan tolkas som en hänvisning till flyktingkonventionen, 

som är ledande på området, men det kan likväl förstås som en hänvisning till 

grundläggande principer som non-refoulement.  

 

Personligen finner jag det för långtgående att binda en stat till en konvention via 

tillträde av en annan konvention om det inte är väldigt tydligt uttryckt. Därmed borde 

inte en stat bli bunden av flyktingkonventionen då de tillträder barnkonventionen om 
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detta inte tydligt framgår av konventionstexten, vilket jag inte anser att det gör i 

artikel 22. Barnrättskommitténs något oklara uttalande publicerades 2005, det vill 

säga 16 år efter barnkonventionen trädde i kraft. Det verkar orimligt att uttalandet 

innebär en helt ny syn på artikeln och att cirka 50 länder nu även är bundna av 

flyktingkonventionen när det gäller asylsökande barn. Å andra sidan verkar det 

samtidigt otroligt om världens länder inte på något vis kunde enas om ett skydd för 

denna särskilt utsatta grupp barn när konventionen arbetades fram.  

 

Jag har tidigare påvisat att kompromisser skedde när barnkonventionen arbetades 

fram och menar att en kompromiss är bättre än ett helt uteblivit skydd. I det här fallet 

innebär den åsikten att det vore bättre om staterna vid skapandet av konventionen 

kunde kompromissa fram ett minimiskydd för ensamkommande flyktingbarn, i 

stället för att lämna det området oreglerat eller med en verkningslös bestämmelse för 

att staterna inte kunde komma överens.  Därför anser jag att en rimlig tolkning av 

artikel 22 innebär att konventionsstaterna ska samarbeta med FN och andra organ 

samt ha ett fungerande asylsystem med stöd i lag, dock inte nödvändigtvis enligt 

kraven i flyktingkonventionen. Detta trots att barnrättskommitténs uttalande endast 

är vägledande. Att barn har rätt att åtnjuta rättigheter som de är garanterade i barn-

konventionen eller andra konventioner staten tillträtt följer direkt av de rättigheterna 

och i det syftet är inte artikel 22 nödvändig.  

 

 

3.3 Särskild tolkning av flyktingbegreppet med hänsyn till barn 

3.3.1 Allmänt och förföljelsebegreppet 

När stater hanterar asylsökningar från ensamkommande barn och där flyktingstatus ska 

avgöras ska staterna ta hänsyn till utvecklingen mellan flyktingrätten och internationella 

mänskliga rättigheter.
97

 I en kommentar från barnrättskommittén framgår också att 

hänsyn ska tas till ställningstaganden från UNHCR.
98

 Hänvisning sker från 

barnrättskommittén, som arbetar med barnkonventionen, till dokument från UNHCR 

vars arbete utgår från flyktingkonventionen. Här finns därmed en tydlig koppling som 

visar att konventionerna samspelar när det gäller skyddet för ensamkommande barn. 
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Vidare i samma kommentar från barnrättskommittén framgår att flyktingdefinitionen i 

flyktingkonventionen måste tolkas ur ett ålders- och könsperspektiv.
99

 Vad som menas 

med en sådan tolkning är att beslutsfattaren i sin bedömning särskilt ska beakta de 

säregna grunderna för förföljelse som barn kan utsättas för, exempelvis förföljelse av 

anhörig, rekrytering av barnsoldater, trafficking av barn och kvinnlig könsstympning. 

Dessa grunder som leder till att just barn förföljs kan anses utgöra förföljelse och ligga 

till grund för flyktingstatus enligt flyktingkonventionen.
100

  

 

Samma resonemang förs i guidelines från UNHCR där även förhållandet mellan 

barnkonventionen och flyktingkonventionen nämns.
101

 I omnämnda guidelines framgår 

att barn har särskilda rättigheter som framgår i barnkonventionen. Dessa rättigheter kan 

kränkas på varierande vis, precis som naturen av kränkningarna kan variera jämfört med 

kränkningar av vuxnas rättigheter. Vissa kränkningar av barnspecifika rättigheter kan 

innebära att situationen hamnar under flyktingkonventionen. Exempel på detta är: 

militär rekrytering av minderåriga, tvångsarbete, trafficking och kvinnlig köns-

stympning.
102

   

 

Flyktingdefinitionen och kraven för att få flyktingstatus är samma för alla människor, 

oavsett ålder. Men ansvarig myndighet ska ändå ta särskild hänsyn till det ensam-

kommande barnets utveckling, särskilda utsatthet, begränsade kunskap om hemlandet 

och betydelsen av flyktingstatusförklaring, när myndigheten beslutar i flyktingstatus-

frågan. Barn kan även visa sin fruktan på andra sätt än vuxna visar sin fruktan, vilket 

också ska beaktas vid beslutsfattandet.
103

 Detta resonemang har utvecklats och UNHCR 

har förtydligat att hänsyn inte endast ska tas till ett ålders- och könsperspektivet i 

flyktingstatusbedömningen. Andra faktorer som särskilt påverkar barn och som också 

ska beaktas när ett barn söker asyl är faktorer som familjens bakgrund, klass, hälsa, 

utbildning och inkomster. Nämnda faktorer kan nämligen påverka vilken typ av 

förföljelse som barnet kan komma att utsättas för samt även förvärra skadan för barnet. 
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Exempelvis löper barn som är hemlösa, övergivna eller på annat vis saknar föräldrars 

vård och omsorg, en ökad risk för att utnyttjas sexuellt eller att värvas till militanta eller 

kriminella grupper. Andra exempel är att barn som föds utomäktenskapligt löper större 

risk att utsättas för våld och diskriminering och barn med funktionsnedsättning riskerar 

att nekas specialistvård eller frysas ut ur samhället av sina familjer. Det sistnämnda kan 

även gälla för gravida flickor.
104

   

 

 

3.3.2 Nationalitet, etnicitet och religion 

Etnicitet och nationalitet är grunder som rör barn och deras asylrätt på flera vis. 

Exempelvis finns det problem med att vissa barn från olika etniska grupper inte tillåts 

registreras vid födsel eller att de förnekas medborgarskap. I kategorin inkluderas även 

att en del barn förnekas sin rätt till skolgång och sjukvård på grund av sitt etniska 

ursprung. Även barn som systematiskt tas från sina föräldrar eller systematiskt utsätts 

för våldtäkt, trafficking eller rekrytering till arméer på grund av barnets etniska 

bakgrund kan få asyl på denna grund.
105

 

 

Som för vuxna gäller det även för barn att de riskerar förföljelse på grund av sina 

religiösa tro eller avsaknad av tro. Det är inte nödvändigt att barnet själv utövar 

religionen, det kan ändå riskera förföljelse på grund av att det tillhör en religiös grupp, 

exempelvis för att dess föräldrar är religiösa.
106

 Barn har generellt en liten, om än 

någon, påverkan över vilken religion de tillhör. Ändå kan religionen ställa höga krav på 

barnet och om barnet ej uppfyller kraven riskerar han eller hon att straffas, vilket kan 

innebära att barnet har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religion.
107

 Här 

är det även lägligt att belysa könsgrunden. Särskilt flickor kan utsättas för förföljelse på 

grund av religion. En del flickor kan tvingas till slavliknande arbete eller att förse en 

man med sexuella tjänster. De kan även tvingas genomgå könsstympning eller utsättas 

för hedersrelaterat våld.
108
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3.3.3 Politisk uppfattning och tillhörighet till särskild samhällsgrupp 

Vad gäller grunden politisk uppfattning är det viktigt att hålla i minnet att även barn kan 

vara politiskt aktiva och därmed riskera förföljelse på denna grund. Många liberala- och 

protestorganisationer består av studenter, varav somliga är minderåriga.
109

 Precis som 

med religionsgrunden riskerar även barn till politiskt aktiva föräldrar utsättas för 

förföljelse på grund av sina föräldrars politiska övertygelse.
110

  

 

Barn som söker flyktingstatus utreds oftast under grunden om tillhörighet till viss 

samhällsgrupp.
111

 En del av dem ses som att de tillhör särskilda ”barngrupper” och där 

tillhörigheten till barngrupperna innebär tillhörighet till särskild samhällsgrupp. Som 

exempel kan nämnas övergivna barn, barn med funktionsnedsättningar, föräldralösa 

barn och barn som fötts utanför äktenskap där det inte är socialt accepterat.
112

 De mest 

framträdande grupperna är gatubarn, barn som drabbats av HIV/AIDS och barn-

soldater.
113

 När barnet upphör vara barn kan han eller hon fortfarande anses tillhöra 

samhällsgruppen, eftersom det barnet varit med om präglat denne och barnet kan 

fortfarande riskera förföljelse av samma anledning som ligger till grund för att han eller 

hon tillhör samhällsgruppen.
114

 

 

 

3.4 Sammanfattning och slutsats 

Artikel 22 har beskrivits som väldigt viktig för flyktingbarn och särskilt viktig för barn 

som kommer till länder som inte tillträtt flyktingkonventionen. I avsnittet 3.2 diskuteras 

detta påstående samt artikelns faktiska innebörd; jag kommer fram till att artikeln inte 

innebär ett så starkt skydd som hade varit önskvärt.  Jag menar att stater inte blir bundna 

av flyktingkonventionen gentemot flyktingbarn via artikel 22, då staten tillträder barn-

konventionen. Däremot anser jag att Artikeln ställer krav på konventionsstaterna att ha 

ett fungerande asylsystem och flyktingdefinitionen ska härledas ur flykting-

konventionen. Därutöver ska konventionsstaterna ha tillhörande lagstiftning samt 

samarbeta med FN och andra organisationer. Dock behövs inte artikel 22 för att 
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garantera flyktingbarn och asylsökande barn deras rättigheter, utan rättigheterna följer 

direkt av de aktuella bestämmelserna samt diskrimineringsförbudet, artikel 2 i barn-

konventionen. 

 

Vad gäller just skyddet i flyktingkonventionen och vad som särskilt ska beaktas vid 

beslut om asyl för barn har det visats ett tydligt samband mellan konventionerna. Att 

barn är skyddsvärda och kan få flyktingstatus på andra grunder än vuxna går att förstå 

från såväl flyktingkonventionen som barnkonventionen. Flyktingbedömningen utgår 

från flyktingkonventionen då den är ledande på området. Trots att viss hänvisning sker 

till barnkonventionen bör dock, i teorin, stater som bara ratificerat flyktingkonventionen 

ändå ta hänsyn till det särskilda skyddet för barn, då det omnämns i UNHCR guidelines 

som är vägledande vid tolkning av flyktingkonventionen.  
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4 Processuella rättigheter  

4.1 Introduktion 

Kapitel 4 kommer att behandla vilka rättigheter ensamkommande barn har under själva 

asylprocessen, det vill säga när de lyckats ta sig utanför sitt egna lands gränser och i 

mottagarlandet söker skydd mot förföljelse. Rättigheterna som kommer behandlas är; 

rätten att bli hörd, rätten till förmyndare och juridiskt ombud, samt rätten till att få sitt 

ärende prioriterat. Det finns dock vissa problem med själva asylförfarandet, då den 

typiska asylprocessen inte är anpassad för barn, utan snarare är framtagen för att passa 

vuxna. Den bygger på en verbal intervju via tolk där en bedömning sker av berättelsens 

trovärdighet. Dessutom är det den sökande som har bevisbördan för att styrka att han 

eller hon är en flykting, vilket innebär att en god kommunikativ förmåga är av yttersta 

vikt. Med hänsyn till barns mognad, utveckling, ålder och att de möjligen upplevt 

traumatiska händelser är det uppenbart att barn kan ha svårt att framföra sin historia på 

detta vis.
 115

  

 

 

4.2 Rätten att bli hörd 

4.2.1 Artikelns innebörd 

Som tidigare nämnts innehåller barnkonventionen en artikel som innebär att barn har 

rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem,
116

 nämligen artikel 12. Artikeln lyder: 

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. 

 

Artikel 12 innebär att barn ska höras i ärenden som påverkar dem och deras åsikt ska 

beaktas i beslutfattandet, med hänsyn till barnets mognad och ålder. Rättigheten gäller 

såväl vid myndigheter som i domstolar och kan förverkligas genom att barnet hörs 
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direkt eller via ett ombud som för dess talan.
117

 Barnet väljer själv huruvida han eller 

hon vill bli hörd direkt eller via ombud, men om möjligt rekommenderas att barnet ges 

möjligheten att självt uttrycka sig.
118

 Med ombud ska här förstås det juridiska ombudet 

eller socialarbetare.
119

 Med andra ord måste det inte vara en jurist som för barnets talan. 

Artikel 12 innebär inte en självbestämmanderätt, utan är en rätt för barn att delta i 

besluten som påverkar barnet i fråga.
120

 Artikeln ställer krav på konventionsstaterna att 

ge barnet en möjlighet att höras, men innebär samtidigt inte något krav på att barnet 

måste uttrycka sina åsikter.
121

 Som synes innehåller inte artikeln någon lägre 

åldersgräns för när barn ska få uttrycka sig och åsikten ska beaktas, utan artikeln gäller 

såväl yngre som äldre barn.
122

 Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad, två 

likvärdiga rekvisit som omöjliggör en åldersgräns.
123

 Inkluderat i artikel 12 är att barnet 

ska informeras om artikelns existens och dess innebörd. Barnet ska veta att han eller 

hon har rätt att uttrycka sig och att åsikten är av betydelse och beaktas vid 

beslutsfattandet.
124

 Vidare ska barnet känna sig väl till mods då han eller hon uttrycker 

sin åsikt. Det är viktigt att barnet känner att den vuxna lyssnar och tar barnet på 

allvar.
125

 Eftersom flyktingbarn är särskilt sårbara är det extra viktigt att dessa barn ges 

möjlighet att nyttja rättigheterna i artikel 12.
126

 Rätten att bli hörd är den barnspecifika 

motsvarigheten till den allmänna mänskliga rättigheten; rättvis rättegång och innefattar 

barnets rätt att meningsfullt delta i rättegången.
127

 

 

För att artikel 12 ska få genomslag i praktiken innefattar den även andra rättigheter. 

Barn behöver kunna ta del av relevant information och fakta om sitt fall och sina 

rättigheter, på ett språk de förstår, få kostnadsfri hjälp och råd samt kunna motta 

information om situationen i hemlandet, för att kunna ta del av rätten som artikel 12 
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innebär.
128

 Vidare har artikel 12 en koppling till andra artiklar i barnkonventionen. Ett 

exempel är kopplingen mellan artiklarna 3 och 12, principen om barnets bästa hänger 

ihop med barnets rätt att komma till tals. Det finns ingen spänning mellan artiklarna, 

utan de är snarare beroende av varandra. Artikel 3 kan ej anses vara uppfylld om artikel 

12 inte respekteras.
129

 Ytterligare exempel är att rättigheterna i artikel 12 gäller alla barn 

enligt diskrimineringsförbudet, inklusive barn på flykt, så därmed finns det även en 

tydlig koppling mellan artiklarna 12 och 2.
130

 Detsamma gäller för artikel 13 

(yttrandefrihet) och artikel 17 (rätt att ta del av information). 

 

 

4.2.2 Rättighetens ursprung 

Ovan har barns rätt att bli hörd omnämnts endast från artikel 12 i barnkonventionen, 

då det endast är där som den faktiskt uttrycks. Motsvarande rättighet finns inte 

uttryckligen i flyktingkonventionen. UNHCR har dock kommenterat och uttryckt 

vikten av att barn själva får komma till tals och att deras åsikter ska beaktas. Vidare 

hänvisar UNHCR också till barnrättskommitténs uttalande om hur och varför barn i 

praktiken ska få komma till tals.
131

  

 

Flyktingkonventionen innehåller inte några processuella regler, men flykting-

begreppets utformning innebär att asylbedömning bör ske efter en intervju.
132

 Att 

intervjun är viktig framhålls också i vägledande dokument, som UNHCR:s hand-

bok.
133

 Det innebär att en person som söker asyl måste få komma till tals och berätta 

sin historia i en intervju, vilket även gäller för ensamkommande barn. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rätten att bli hörd finns tydligt uttryckt i 

artikel 12, barnkonventionen, och följer även av vägledande dokumenten till 

flyktingkonventionen. Dessutom bör asylsökande ha en möjlighet att komma till tals 

med hänsyn till flyktingbegreppets utformning, som ger upphov till en intervju. 
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4.3 Rätten till förmyndare och juridiskt ombud  

4.3.1 Rättighetens innebörd och ursprung  

Förmyndaren ska vara yrkesmässigt verksam inom barnomsorg, se till barnets bästa 

samt föra barnets talan när det är nödvändigt. I asylprocessen för dock det juridiska 

ombudet barnets talan genom representation och förser barnet med juridiska råd. 

Ombudet ska vara juridiskt yrkesverksam.
134

 Det är nödvändigt med både en 

förmyndare och ett juridiskt ombud då ombudet kan komma att hamna i intressekonflikt 

mellan vad barnet önskar och vad som anses vara barnets bästa.
135

 Barnet ska alltid 

informeras om att förmyndare och juridiskt ombud utses och med hänsyn till artikel 12 

ska barnets åsikt respekteras samt beaktas i beslutet av utnämningen.
136

 Det juridiska 

ombudet och förmyndaren ska medverka vid samtliga intervjuer där barnet hörs,
137

 och 

förmyndare samt ombud ska även vara kostnadsfria för barnet.
138

 Ensamkommande 

flyktingbarn har rätt till både ett juridiskt ombud och en förmyndare.
139

 

 

Varken flyktingkonventionen eller barnkonventionen innehåller någon uttrycklig rätt till 

rådgivning under asylprocessen. Dock kan rätten läsas in i andra rättigheter i barn-

konventionen. Exempelvis ska ensamkommande barn enligt principen om barnets bästa 

först få en förmyndare utsedd och därefter kan ansökan om asyl påbörjas. Under 

asylprocessen har barnet dessutom rätt till hjälp av ett juridiskt ombud.
140

 Det har även 

framförts att rätten till förmyndare och juridiskt ombud går att läsa in i rättigheterna i 

artikel 12. Som ovan nämnts har barn rätt att utrycka sin åsikt via ombud om så önskas, 

vilket innebär att barn måste ha tillgång till ett ombud.
141

 Författare som Smyth har 

dock framfört att personen som hjälper barnet föra fram sin talan inte nödvändigtvis 

måste vara juridisk kunnig, utan kan även vara en socialarbetare.
142

 Det är en åsikt som 

jag delar. Det viktiga är att barnet inte tvingas föra sin talan då han eller hon inte vill, 

utan i stället kan förtro sig till en vuxen som hjälper barnet. Därför anser jag det vara 

olämpligt att läsa in rätten till juridiskt ombud endast via artikel 12 och att den i stället 

bör läsas in i artikel 3.  
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Ett ytterligare alternativ är att rätten till juridiskt ombud finns i barnkonventionen 

genom artikel 3 tillsammans med artikel 4, som innebär att: ”konventionsstaterna skall 

vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de 

rättigheter som erkänns i denna konvention”. I exempelvis svenska förarbeten anges att 

ensamkommande barn, med hänsyn till barnets bästa, snabbt ska få tillgång till god man 

och ett juridiskt ombud.
143

 Eftersom barn ofta inte vet hur en asylprocess går till eller att 

de ska ansöka om asyl behöver de hjälp av en juridiskt kunnig person.
144

 Med hänsyn 

till principen om barnets bästa menar jag därför att barn har rätt till ett ombud i en 

asylprocess. 

 

Rätten för ensamkommande flyktingbarn att få hjälp av en förmyndare och ett juridiskt 

ombud finns även att finna i dokument från UNHCR.
145

 I senare dokument från 

flyktingorganet hänvisar de direkt till vägledningen från barnrättskommittén när det 

kommer till hjälpen för ensamkommande barn.
146

 Så trots att rättigheten inte finns 

uttryckligen i någon av konventionerna menar jag att ensamkommande barn ska ha rätt 

till ett juridiskt ombud och en förmyndare enligt artikel 3 i barnkonventionen. 

Dokumenten från UNHCR är endast vägledande och inte bindande, därför går det inte 

att säga att stater har en skyldighet att tillse ensamkommande barn med juridiskt ombud 

och förmyndare på grund av statens åtagande i flyktingkonventionen. 

 

 

4.3.2 Rätt till en förmyndare 

Alla barn är i behov av vuxna som ser efter, hjälper, och i viss mån skyddar dem. 

Ensamkommande barn som befinner sig utanför sitt eget land är i särskilt stort behov av 

någon som kan ta denna roll; en förmyndare.
147

 Därför ska, så fort ett barn blivit 

identifierat som ensamkommande, en förmyndare utses och förmyndarskapet ska bestå 

tills barnet blivit myndigt eller lämnat landet i enlighet med internationella 

bestämmelser.
148

 Som ovan nämnts har barn rätt till både en förmyndare och ett 

juridiskt ombud. Detta är viktigt då ombudets roll är att hjälpa till under själva 
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asylprocessen. Förmyndaren, å sin sida, ska hjälpa barnet mer generellt och har ett mer 

holistiskt ansvar för barnets bästa tillgodoses.
149

 Förmyndaren ska informeras om allt 

som rör barnet och får medverka vid all planering samt beslutsfattande, inklusive de 

beslut som rör asylfrågan eller vårdbeslut. Vidare ska han eller hon ha kunskap om 

barnomsorg för att kunna fungera som en länk mellan barnet och alla de människor 

samt myndigheter som arbetar med såväl som för barnet och barnets behov. Personer 

vars intressen potentiellt kan stå i strid med barnets intressen ska ej utses till 

förmyndare.
150

 Avsaknad av en vuxen person som stöttar barnet kan ha en negativ 

inverkan på barnets förmåga att berätta hela sin historia, följa administrativa förfaranden 

samt verkligen förstå och lita på förfarandena.
151

  

 

 

4.3.3 Rätt till juridiskt ombud 

Som nämnts ovan har barn alltid rätt till juridiskt ombud då deras fall tas upp till 

prövning. Ombudet ska vara lämpligt tränat och utbildat och ska stötta barnet genom 

asylprocessen.
152

   Jag finner det viktigt att ensamkommande barn får hjälp av juridiskt 

kunniga personer då deras asylärenden avgörs. Barnen kan ha flytt under fasansfulla 

förhållanden och känna ett desperat behov av att få stanna i mottagarlandet, samtidigt 

som de kan ha svårt att lita på myndigheter då det ibland är just myndigheterna i 

hemlandet som orsakar förföljelsen. Att de barnen då ska få sitt fall prövat av just 

myndigheter utan hjälp är inte rimligt – och är inte förenligt med barnets bästa. 

 

 

4.4 Rätten att få sitt ärende prioriterat  

I det föregående kapitlet nämndes att barnets bästa genomsyra tolkningen av 

barnkonventionen. Principen om barnets bästa ses därför som vägledande när det 

kommer till prioritering av skyddsbehov samt i vilken ordning åtgärder till skydd för 

ensamkommande barn bör åtgärdas.
153

 Inkluderat i barnets bästa är att ensamkommande 

barn ska identifieras så snabbt som möjligt för att de direkt ska kunna få särskild 
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hjälp.
154

 I identifieringen ingår även en åldersbedömning som ska beakta barnets 

mognad och fysiska utveckling. Bedömningen ska vara vetenskapligt säker, hänsyn ska 

tas till barnets kön, ålder samt mänsklig värdighet och vid tveksamhet ska barnets ord 

vägda tyngst; ”benefit of doubt”. Vidare ska intervjun vid identifiering ske på ett språk 

som barnet förstår och genomföras av en professionellt kvalificerad person.
155

 Efter 

intervjun ska barnet få tillgång till ID-handlingar snarast möjligt och myndigheterna ska 

även börja spåra barnets familj.
156

  

 

Även ansökan om flyktingstatus för ensamkommande barn ska hanteras skyndsamt och 

prioriteras.
157

 Det sagda framstår som rimligt då barn har ett annats tidsperspektiv än 

vuxna, och med hänsyn till deras mognad och utveckling kan barn påverkas annorlunda 

och hårdare av att invänta besked i asylprocessen. Personen som beslutar i ärendet ska 

vara kompetent och insatt i asyl- och flyktingfrågor. Om barnets ålder och mognad 

tillåter det ska barnet intervjuas av en kvalificerad person innan beslut i frågan fattas. 

Barnet åtnjuter även i asylprocessen fördelen av ”benefit of doubt”, och då ingen part 

fullt kan bevisa sitt påstående och ingen part kan överbevisa den andra, ska barnets ord 

gälla framför myndighetens.
158

 Vid intervjuerna ska personen som sköter intervjun vid 

myndigheten som avgör flyktingstatusfrågor ta hänsyn till ensamkommande barns unika 

situation. Han eller hon ska tillämpa och beakta barnets historia, kultur och bakgrund.
159

 

 

Liknande resonemang har först av UNHCR vad gäller hanteringen av ensamkommande 

barn. Ärenden som rör barn ska prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt, utan 

att rättssäkerheten får ge vika.
160

 Det framgår vidare att processuella regler som 

minimum bör innehålla bestämmelser om vem som beslutar i asylfrågor; det ska vara en 

kompetent beslutsfattare. Barn som söker asyl har även rätt till en intervju med en 
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kvalificerad person vid den beslutsfattande myndigheten innan beslutet tas och det ska 

även finnas en möjlighet att överklaga.
161

  

 

Att barns ärenden ska prioriteras vinner stöd i kommentarerna från såväl UNHCR som 

barnrättskommittén, men finns inte uttryckligen nämnd i någon konventionstext. Jag 

instämmer med båda FN-organen anser det vara viktigt att barns fall hanteras 

skyndsamt, men stater till flyktingkonventionen är inte skyldiga att prioritera barns 

ärenden. Det finns dock anledning att påstå att de stater som tillträtt barnkonventionen 

har en skyldighet att prioritera barn i asylprocesser med hänsyn till principen om barnets 

bästa. Viktigt att hålla i minnet är att det är en balansgång där ärenden ska hanteras 

skyndsamt för att undvika att barnen tar skada, men får inte hanteras för skyndsamt så 

att hanteringen blir bristfällig.
162

 

 

 

4.5 Sammanfattning och slutsats 

Som framkommit i kapitlet finns det vissa rättigheter som särskilt utformats för skydda 

barn och underlätta deras asylprocesser samt för att ge ensamkommande barn en mer 

reell chans till en rättvis rättegång. Smyth hävdar att rätten att bli hörd är den mest 

grundläggande av dessa rättigheter och jag instämmer, mycket tack vare att rätten att bli 

hörd inkluderar andra rättigheter. Att barn ska få komma till tals skyddas primärt av 

barnkonventionens artikel 12, men följer också av flyktingbegreppets utformning. 

Eftersom den inte finns uttryckligen i flyktingkonventionen blir det osäkert vad 

rättigheten faktiskt innebär, utöver att delta i en intervju som ligger till grund för 

flyktingbedömningen, om den endast härleds ur flyktingkonventionen. Exempelvis får 

det anses ligga i sakens natur att om en person får komma till tals bör personens åsikt 

också beaktas i beslutsfattandet. Att fritt få uttrycka sig är inte en självklarhet, vilket 

försvårar möjligheten för mindre barn att uttrycka sin åsikt. Rätten att komma till tals 

finns uttryckligen i barnkonventionen och innebär ett omfattande skydd, vilket inte i 

samma utsträckning går att härleda ur flyktingkonventionen. 
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För övrigt är det av yttersta vikt att barns ärenden hanteras skyndsamt och att 

ensamkommande barn får tillgång till en förmyndare och ett juridiskt ombud så snabbt 

som möjligt. Tillgången till juridiskt ombud finner jag också viktig för barnets 

möjlighet att få en rättvis rättegång. Tydligt i kapitlet blir vikten av principen om 

barnets bästa som genomsyrar samtliga rättigheter och är av oerhörd vikt för 

ensamkommande barn i asylprocessen.  

 

I följande kapitel kommer de nu diskuterade rättigheterna att analyseras. Vad blir det 

egentligen för skillnad för ett barn som kommer till ett land som inte tillträtt flykting-

konventionen jämfört med ett barn som kommer till ett land som tillträtt såväl 

flyktingkonventionen som barnkonventionen? Olika uppställningar kommer att 

behandlas för att undersöka det faktiska skyddet för ensamkommande flyktingbarn och 

vad de olika konventionerna faktiskt tillför för skydd under asylprocessen.  
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5 Skillnader i skyddet mellan konventionerna 

5.1 Introduktion 

Syftet med detta kapitel är att knyta an till tidigare kapitel och presentera ett resultat 

som visar på skillnader i det processrättsliga skyddet mellan barnkonventionen och 

flyktingkonventionen. Vad blir det egentligen för skillnad för ett ensamkommande barn 

som söker asyl i ett land som endast tillträtt en av konventionerna, jämfört med ett barn 

som söker asyl i ett annat land som i stället har ratificerat den andra konventionen, båda, 

eller ingen av dem? Detta är frågor som kommer utredas i kapitlet.  

 

 

5.2 Mottagarlandet har tillträtt en av konventionerna 

5.2.1 Endast flyktingkonventionen 

Inledningsvis bör nämnas att denna del av uppsatsen är hypotetiskt utformad och finns 

med för att svara på uppsatsens syfte,
163

 härleda rättigheterna samt illustrera relationen 

mellan konventionerna. Den är hypotetisk eftersom ingen stat endast har tillträtt 

flyktingkonventionen men inte barnkonventionen. 

 

Jag menar att den största fördelen för ensamkommande barn som söker asyl i ett land 

som endast tillträtt flyktingkonventionen är att nämnda konvention är grundläggande 

och särskilt central då den innehåller reglerna om flyktingstatus. För ett barn som söker 

asyl i ett land som tillträtt flyktingkonventionen innebär det att barnet får tillgång till 

asylsystemet.  

 

Reglerna om asyl är generella, men i guidelines föreslås att det ska tas särskild hänsyn 

till ålder och kön vid flyktingstatusbedömningen. Därmed utvidgas grunden till 

förföljelse, och att barn riskerar förföljelse just för att de är barn erkänns. Med andra ord 

så finns det i vägledande dokument argument för att vidga förföljelsegrunden i 

flyktingstatusbedömningen, så att de särskilda anledningarna som kan leda till att barn 

förföljs också kan ligga till grund för förföljelse. Exempel på detta är att barn kan 

riskera att rekryteras som soldater. Vad gäller just ensamkommande barn som söker asyl 

i länder som endast tillträtt flyktingkonventionen har de inte någon särskild rätt till 
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processuella rättigheter trots att UNHCR rekommenderar detta. Rätten att komma till 

tals kan anses följa av flyktingbegreppets utformning och därmed har barnet en rätt att 

komma till tals i asylprocessen. Framför allt innebär det en tillgång till asylsystemet och 

till att ansöka om flyktingskap om staten tillträtt flyktingkonventionen, vilket är 

grundläggande för annars finns ingen asylprocess och då blir övriga processuella 

rättigheter tandlösa. 

 

5.2.2 Endast barnkonventionen 

För att över huvud taget kunna behandla rättigheterna i asylprocessen måste det först 

finnas en sådan process för att rättigheterna ska aktualiseras. I tidigare kapitel har jag 

visat att flertalet processuella rättigheter finns i barnkonventionen och inte flykting-

konventionen. Samtidigt finns det cirka 50 stater som tillträtt barnkonventionen men 

inte flyktingkonventionen. Därför blir frågan om de stater som endast tillträtt 

barnkonventionen har en skyldighet att ge ensamkommande barn en möjlighet att söka 

asyl. Först därefter blir det aktuellt att se vilka rättigheter barnet har under processen. 

Av stor vikt är därför barnkonventionens artikel 22.  

 

Eftersom barnkonventionen tillkom långt efter flyktingkonventionen känns det rimligt 

att tro och även förvänta sig av dem som arbetade fram barnkonventionen att de skulle 

tänka på den särskilt utsatta gruppen som flyktingbarn utgör och även skapa någon form 

av skydd för dem i konventionen. I kapitel 3.2 diskuterades artikel 22 i barn-

konventionen och jag kom fram till att den rimligtvis måste innebära en skyldighet för 

stater att ha ett fungerande asylsystem, eftersom artikeln annars inte tillför något utan 

bara stadgar vad som redan följer av andra artiklar. Därmed har barn, vilka kommer till 

länder som tillträtt barnkonventionen, en rättighet att söka asyl. Under asylprocessen har 

de även rätt att yttra sig, enligt artikel 12, och deras ärenden ska handläggas skyndsamt 

och de har rätt till en förmyndare samt ett juridiskt ombud under processen, med hänsyn 

till principen om barnets bästa i artikel 3.  

 

Innebörden av artikel 3 är inte given utan det är alltid problematiskt ur rättssäkerhets-

synpunkt med begrepp som inte definieras, likt ”barnets bästa”. Det är bättre och 

tydligare att skriva ut vad som faktiskt menas med artikeln, som till exempel skett i 

artikel 12 i barnkonventionen där barnets rätt att höras tydligt framgår. Det blir då 
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tydligare både för dem som ska åtnjuta rättigheten (barnen) och för dem som ska 

tillhandahålla rättigheten (konventionsstaterna) vad rättigheten faktiskt innebär. Det blir 

därmed även tydligt för barnen vad de kan förvänta sig och för staterna vilka krav de har 

på sig.  Jag menar ändå att det är en rimlig tolkning av artikel 3 och principen om 

barnets bästa att ensamkommande barn ska förses med ett juridiskt ombud och en 

förmyndare samt att deras ärenden ska prioriteras. Det är inte för långtgående att tolka 

in nämnda rättigheter i artikel 3 då konventionsstaterna faktiskt lovat att sätta barnets 

bästa i främsta rummet och då är det rimligt att det innebär att förse ensamkommande 

barn med nämnda rättigheter. Optimalt hade ändå varit om rättigheterna hade varit 

explicit uttryckta i konventionen, särskilt med hänsyn till tydligheten för barnen och 

konventionsstaterna. 

 

 

5.3 Mottagarlandet har tillträtt båda konventionerna 

I teorin är det bäst för ensamkommande barn att söka asyl i ett land som tillträtt båda 

konventionerna, eftersom det ger barnen rätt till samtliga rättigheter. I framställningen 

har dock framkommit att de flesta rättigheter härrör från barnkonventionen och att 

flyktingkonventionen nästintill verkar överflödig. Får ett ensamkommande barn i 

praktiken därför ett lika bra skydd om det söker asyl i ett land som endast tillträtt 

barnkonventionen, jämfört med om det i stället sökt asyl i ett land som tillträtt båda 

konventionerna?  

 

Jag anser att det förstärkta skyddet i flyktingdefinitionen, med en särskild tolkning av 

begreppet ”flykting” i fråga om barn, först och främst bör härledas till flykting-

konventionen eftersom det är i den konventionen ursprungsbegreppet ”flykting” 

återfinns. Att härleda den utvidgade flyktingdefinitionen till barnkonventionen ligger ett 

steg längre bort än att härleda den från flyktingkonventionen då den sistnämnda 

konventionen innehåller den ursprungliga flyktingdefinitionen. Jag menar ändå att det 

inte är omöjligt eller orimligt av barnrättskommittén att hänvisa till den utvidgade 

flyktingdefinitionen, i dokument från UNHCR, eftersom artikel 22 i barnkonventionen 

innebär att vid en flyktingbedömning som gäller barn ska utgå från flykting-

konventionen och det då är logiskt att även se till de vägledande dokumenten till 

konventionen. Dokumenten där det framgår att stater bör göra en särskild bedömning av 
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flyktingstatus med hänsyn till att den sökande är ett barn är i sig inte bindande utan 

endast vägledande. Jag menar ändå att det finns goda skäl att följa dessa dokument, 

eftersom konventioner är generellt utformade och de därför behövs tolkningsinstrument. 

Dokumenten utvecklas ur konventionsstaternas praxis och av experter och utgör därför 

en bra källa för vägledning.  

 

 

5.4 Mottagarlandet har inte tillträtt någon av konventionerna 

Som framgått inledningsvis är statssuveränitet den ledande principen i relationer mellan 

stater och därmed bestämmer staterna själva vem som är berättigad att befinna sig inom 

statens territorium. Det finns ingen direkt skyldighet för stater att hjälpa andra länders 

medborgare om de inte själva åtagit sig denna skyldighet. Staterna kan emellertid inte 

skicka tillbaka en person till hemlandet om det medför att personen riskerar att utsättas 

för tortyr eller annan omänsklig behandling,
164

 oavsett om de tillträtt någon konvention 

som innefattar denna skyldighet eller ej. Eftersom ett ensamkommande barn som söker 

asyl i ett land som inte tillträtt flyktingkonventionen eller barnkonventionen endast har 

rätt till det sedvanerättsliga skyddet är det mer ofördelaktigt, jämfört med om barnet i 

stället skulle söka asyl i en stat som tillträtt någon av nämnda konventioner. 

Sedvanerätten innehåller inte den mest grundläggande rättigheten i sammanhanget; 

rätten att söka asyl. Därmed blir det inte heller aktuellt att se till regler under själva 

asylprocessen.
165

  

 

 

5.5 Sammanfattning och slutsats 

I kapitlet har relationen och skillnader mellan konventionerna diskuterats och 

analyserats. Sammanfattningsvis kan framföras att flyktingkonventionen innehåller 

grunden till att en asylprocess ska uppstå, nämligen flyktingdefinitionen. Konventionen 

innehåller dock inte några regler som ska gälla under processen, utan står i stället att 

finna i barnkonventionen. Sistnämnda konvention innehåller dock ingen egen definition 
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 Principen om non-refoulement. 
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 Det finns dock en chans att staten, av etiska skäl, har en nationell lagstiftning till skydd för flyktingar. 

Detta faller dock utanför uppsatsen ämnesbehandling då det inte rör relationen mellan barn- och 

flyktingkonventionen.  
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av flyktingdefinitionen, utan hänvisar till flyktingkonventionen. Att konventionerna 

samspelar när det kommer till skyddet för ensamkommande flyktingbarn i asylprocesser 

är därför tydligt.  

 

Artikel 22 i barnkonventionen har stort inflytande och påverkar relationen mellan 

konventionerna. Eftersom att artikeln ställer krav på konventionsstaterna att ha ett 

fungerande asylsystem och hänvisar till flyktingkonventionen för ledning kring 

flyktingbegreppet blir flyktingkonventionen näst intill överflödig, när det kommer till 

barn, då skyddet i de båda konventionerna jämförts. Det den bidrar med är främst själva 

flyktingdefinitionen. Det är därmed mer gynnsamt för ett ensamkommande barn att 

söka asyl i ett land som endast tillträtt barnkonventionen än att ansöka om asyl i ett land 

som endast tillträtt flyktingkonventionen.  

 

Den sistnämnda konventionen innehåller dock flyktingdefinitionen och enligt UNHCR 

bör denna tolkas med särskild hänsyn till den sökandes ålder och kön. Även 

barnrättskommittén anser att ålders- och könshänsyn ska tillämpas vid tolkningen av 

flyktingbegreppet, men jag menar att detta är ett steg längre bort och att tolkningen i 

första hand ska hänföras till flyktingkonventionen. Därmed blir flyktingkonventionen 

inte helt överflödig, i fråga om skyddet för ensamkommande barn, utan bidrar med den 

utvidgade flyktingdefinitionen. 

 

Om en nation överväger att tillträda någon av konventionerna är det att föredra att de 

tillträder barnkonventionen framför flyktingkonventionen, som tidigare nämnts, 

eftersom att de flesta av reglerna härleds från barnkonventionen. Att få tillgång till 

själva asylprocessen tillgodoses även av artikel 22 barnkonventionen, så den 

konventionen är mer fördelaktig än flyktingkonventionen för ensamkommande barn.  
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6 Avslutande kommentarer 

I denna uppsats har jag undersökt relationen mellan barnkonventionen och flykting-

konventionen och särskilt studerat skyddet för ensamkommande barn under asyl-

processen. Konventionerna samt aktuella rättigheter har presenterats och jag har även 

försökt härleda rättigheterna till den konvention de kommer från för att tydliggöra 

skillnader och relationen mellan konventionerna. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att flyktingkonventionen inte innehåller några processuella regler, men ändå är grund-

läggande då den innehåller flyktingdefinitionen. Barnkonventionen innehåller däremot 

inte någon definition av flykting, utan hänvisar i stället till flyktingkonventionen.  

 

Samtidigt innehåller barnkonventionen rätten för barn att yttra sig (artikel 12) och 

principen om barnets bästa (artikel 3). Det innebär att barn har en rätt att, om de vill, få 

komma till tals under asylprocessen. Till följd av flyktingbegreppets definition ligger 

det i sakens natur att avgöra flyktingstatusfrågan efter en intervju, som i sig innebär att 

den sökande får komma till tals. Därmed har barn även enligt flyktingkonventionen rätt 

att yttra sig under asylprocessen, men det är oklart vad som utöver det faktiskt ingår. 

Rätten enligt artikel 12 i barnkonventionen är tydligare och därmed mer lättanvänd. 

Vidare menar jag att det är inkluderat i artikel 3, barnkonventionen, att barn har rätt till 

en förmyndare och ett juridiskt ombud som hjälper till under asylprocessen samt att 

deras ärenden ska hanteras skyndsamt, eftersom det är vad som är bäst för barnet. För 

att nyttja dessa regler krävs dock att det finns en asylprocess, och för att en sådan 

process ska existera måste barnet i fråga först ansöka om asyl enligt reglerna i 

flyktingkonventionen. Därför aktualiseras artikel 22 i barnkonventionen som jag menar 

innebär en skyldighet för konventionsstaterna att ha ett fungerande asylsystem. Därmed 

blir barnkonventionen den enskilt viktigaste konventionen för ensamkommande barn 

under asylprocessen.  

 

Då det alltså finns två konventioner som samspelar när det kommer till skyddet för 

ensamkommande barn under asylprocessen uppstår frågan om det borde finnas något 

enskilt instrument för att reglera situationen. Ett sådant instrument skulle syfta till att 

skydda barn som ensamma söker asyl och innehålla regler om asylprocessen. Jag finner 

det logiskt att hålla fast vid flyktingdefinitionen enligt flyktingkonventionen, då den är 

internationellt erkänd och inarbetad, även om ett nytt instrument skulle komma att 
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arbetas fram. Dock skulle det vara önskvärt att i ett nytt instrument införa en breddad 

flyktingdefinition enligt vad jag framfört under 3.3, samt klargöra att begreppet skulle 

innefatta människor som flyr av andra anledningar än fruktan för förföljelse. Därmed 

skulle så kallade ”displaced persons”, barn som flyr undan naturkatastrofer eller krig 

också omfattas av skyddet. Instrumentet skulle innebära ett modernare skydd, eftersom 

många flyktingar idag tvingas lämna sina hem då de är krigsdrabbade, men inte riskerar 

förföljelse i flyktingkonventionens mening. Rättigheterna som beskrevs i kapitel 4 

skulle inkluderas tillsammans med andra grundläggande processuella regler, som att 

domen ska avkunnas offentligt samt att domstolen ska vara opartisk och inrättad enligt 

lag.  

 

Uppsatsen har haft ett teoretiskt upplägg och undersökt rättigheter som regleras i 

konventionerna. Ett problem som inte nämnts är hur rättigheterna i praktiken faktiskt 

efterlevs. Nästan alla världens länder har tillträtt barnkonventionen, men barns 

rättigheter fortsätter ändå att kränkas. Att då skapa ett nytt instrument till skydd för en 

särskilt utsatt grupp barn, ensamkommande flyktingbarn, skulle kunna resultera i att 

länder tillträder instrumentet av politiska och diplomatiska skäl, men att barnens 

rättsliga ställning inte nämnvärt förbättras. Därför tror jag att den bästa lösningen är att 

arbeta med det som redan finns, nämligen barnkonventionen.  

 

Eftersom barnkonventionen i teorin innehåller ett starkt skydd för ensamkommande 

barn vore det ultimat om reglerna också till fullo efterlevs i praktiken. Barn-

konventionen har tre tilläggsprotokoll, varav det tredje rör barnets klagorätt. Nämnda 

tilläggsprotokollet antogs 2011 och trädde i kraft i april 2014 för de 11 länder som då 

ratificerat det. Enligt protokollet ska medlemsstaterna se till att barn kan vända sig till 

en instans för att få sitt ärende prövat då deras rättigheter kränkts, vilket i dagsläget är 

svårt eller omöjligt för många barn. Protokollet innebär inga nya rättigheter, men ger 

barn en individuell klagorätt som inte finns i barnkonventionen.
166

  

 

När en rättighet kränks och barnet inte får upprättelse i landet kan han eller hon själv, 

eller barnets ombud, vända sig till barnrättskommittén som granskar ärendet för att 
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 Nätverket för barnkonventionen, Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, en individuell 

klagomekanism för barn, s. 3. 
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sedan ge rekommendationer till stater om hur kränkningen bör lösas.
167

 Kommittén är 

inte en domstol, men dess beslut är vägledande och gör det möjligt för barn att klaga på 

enskilda stater som inte uppfyller sina skyldigheter enligt barnkonventionen. Därmed 

sätter protokollet press på medlemsstaterna att införliva och utveckla system för att 

hantera överträdelse av konventionen. Vidare stärker protokollet implementeringen av 

barnkonventionen och kommer skapa praxis som kommer att bli användbar vid 

tolkningen av konventionen.
168

 Exakt hur arbetet med att få fler länder att tillträda det 

tredje tilläggsprotokollet ger upphov till flertalet intressanta frågor och kan säkerligen 

ligga till grund för flertalet uppsatser, men faller de utanför den här uppsatsen syfte och 

behandlas därför inte mer ingående. 
 

Sammanfattningsvis anser jag att det finns ett bra skydd för ensamkommande barn som 

söker asyl och att det enskilt bästa skyddet finns i en konvention som har en nästintill 

universal anslutning, nämligen barnkonventionen. I praktiken kränks dock dessa 

rättigheter i olika stor utsträckning och problematiken ligger därför i att se till att 

rättigheterna realiseras. Relativt nyligen trädde det tredje tilläggsprotokollet i kraft och 

utgör en lovande utveckling i strävan efter att se till att ensamkommande barn faktiskt 

får åtnjuta de rättigheter de blivit lovade i stället för att rättigheterna endast symboliskt 

finns nedskrivna utan något faktiskt resultat.
169
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 Självklart har barnkonventionen medfört fördelar och har inte på något vis försämrat situationen för 

världens barn. 
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