
Barnrättsdagarna arrangeras av:

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att få en 
uppväxt fri från alla former av våld. Barnaga, övergrepp, psykiskt och 
fysiskt våld strider mot såväl barnkonventionen som Europarådets sociala 
stadga.  
 
Barnets rättigheter kränks ofta av de personer som barnet borde kunna lita på mest! Vi vet idag att yngre barn är mer 
utsatta för fysiskt våld i nära relationer än äldre barn samtidigt som ungdomar oftare är utsatta för våld av jämnåriga. 
En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer 
psykisk ohälsa eller missbruk. Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets 
rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Alla barn är 
olika och alla barn reagerar olika. Det är därför viktigt att lyssna in barns egen upplevelse av att vara utsatt  Barnets 
skydd mot våld ska säkras (Barnkonventionen artikel 19.1). Skadliga upplevelser ska bearbetas och våld och negativ  
utveckling ska förebyggas. Brott ska utredas och beivras. (artikel 19.2) 
 
När det avslöjas att barn utsatts för våld och övergrepp ska samhället ingripa. Kunnig personal behöver vara på plats, 
välsmorda samarbetsrutiner och upparbetade kanaler till stödresurser i civilsamhället. Detta ska fungera med både 
nyanställd och erfaren personal. Det ska fungera oavsett driftsformer och intern organisation. Det ska fungera oavsett 
barnets socioekonmiska status, vårdnadshavarnas möjligheter, religion, ursprung eller var i landet barnet bor; på lands-
bygden, i småkommunen, i villaområdet, i förorten och i citykärnan.  
 
Det finns situtationer där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Hur kan det bli mer 
likvärdigt? Vilka steg behöver vi ta på kommunal, regional och nationell nivå? Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyg-
gande mot våld mot barn? Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld?  
 
På Barnrättsdagarna 2023 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till en uppväxt fri från våld och vad det innebär 
för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, 
barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och 
metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten. 
 
 
Boka in 18-19 april 2023 i din kalender redan nu! 
 

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta 
utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat 
och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.   
 

För mer information besök www.barnrattsdagarna.se 
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DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 18-19 april 2023 i   
Solasalen på Karlstad CCC. 
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 18 april och håller 
sedan öppet hela kongressen. Vid registrering serveras 
kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i  
Solasalen, Karlstad CCC.
 
PLATS 

Karlstad Congress Culture Centre är en konferensanlägg-
ning i Haga i Karlstad med Klarälven på norra sidan och 
Pråmkanalen på den västra. Karlstad CCC ligger cirka 10 
minuters promenad från centralstationen. Adressen är 
Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad. 
 
KOSTNAD DELTAGARE

Earlybird tom den 31 januari: 2 995 kr ex. moms. 
Från och med den 1 februari: 3 295 kr ex. moms. 

Fika och lunch ingår båda dagarna samt middagen den 
18 april.

Studenter betalar 700 kr inkl moms för två dagar. OBS! 
endast ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att 
visa giltigt CSN-kort vid registreringen.

KOSTNAD SEMINARIEFÖRELÄSARE 

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar 
ett självkostnadspris för maten till en summa av 1 840 
kr ex moms då ingår även middagen den 24 maj. Övriga 
omkostnader så som hotell och resa bekostas av  
seminarieföreläsaren. 
 
UTSTÄLLARE

Kostnad för utställningsplats beror på storleken på ytan. 
Anmälan öppnar i december 2022 och kommer ske on-
line via www.barnrattsdagarna.se 

Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLAN

Anmälan öppnar i december 2022 och kan endast 
göras online via www.barnrattsdagarna.se 
Sista dag för anmälan är den 17 mars 2023.  
 
Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen 
möjlighet att återbetala avgiften men du kan skicka en an-
nan representant. 

COVID-19 

Arrangören av Barnrättsdagarna följer Folkhälsomyndig-
hetens alla råd och rekommendationer med anledning av 
den pågående covid-19-pandemin. Vi vill därmed göra er 
uppmärksamma på att det kan komma att krävas giltigt 
covid-pass eller nytaget negativt PCR-test för att delta 
fysiskt på Barnrättsdagarna 2023. Om omständigheterna 
så kräver behöver ni vara förberedda på det.  
 
Vid händelse av att Barnrättsdagarna 2023 inte får ge-
nomföras som planerat på grund av restriktioner så kom-
mer konferensen att ombokas till en senare tidpunkt på 
året. Vi ställer inte in, vi ställer i så fall om och ombokar 
samtliga anmälda deltagare, föreläsare och utställare.  
 
LOGI

För de som vill övernatta i Karlstad kommer det att finnas 
rum blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett fler-
tal hotell i olika prisklasser. Hotellen bokas av deltagarna 
själva med hjälp av en kod som du får vid anmälan. 

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av 
logi. Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på 
hotellen. 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. GDPR 

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer 
dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet 
med dataskyddsförordingen (GDPR). 
 
FRÅGOR 

Var god kontakta: Susanne Björk, projektledare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se 
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