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Børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov 
 
Udtalelsen blev vedtaget af DUFs delegeretmøde den 4. december 2021 
 
Børnekonventionen skal skrives ind i dansk lov 
Alle danske børn og unge skal have mulighed for at være engageret i samfundet, gå forrest i 
kampen for demokratiet og menneskerettigheder og deltage i forpligtende og frivillige 
fællesskaber. Unge, der i dag står uden for fællesskaber, skal inkluderes, og der skal skabes 
rammer for, at flere unge får mulighed for at engagere sig samt gennem frivillige fællesskaber 
udvikle deres demokratiske dannelse. Dette er kun muligt, hvis vores samfund er indrettet på en 
måde, så det kan lade sig gøre, og hvis der sikres nogle rettigheder, som skal efterleves.  
 
Børnekonventionen, som er en del af menneskerettighedskonventionerne, er med til at sikre, at alle 
børn og unge har ret til f.eks. fritid og deltagelse i foreningslivet, uddannelse, ytringsfrihed, at 
blive inddraget i beslutninger, der vedrører dem, at deres tarv kommer først etc. Med 
Børnekonventionen sikres alle børn og unges rettigheder og de nødvendige rammer, der skal til 
for, at alle børn og unge kan engagere sig i vores samfund, deltage i foreningsfællesskaber og 
udvikle deres demokratiske dannelse.  
 
Der er dog stadig behov for at kæmpe og sikre, at de rettigheder er til stede og bliver overholdt. Da 
Danmark underskrev Børnekonventionen i 1989 og senere hen ratificerede den, tog man et stort 
skridt imod netop det at sikre alle danske børn og unges rettigheder. Dog har Danmark ikke taget 
det sidste skridt og skrevet Børnekonventionen direkte ind i dansk lov. Det betyder, at børn og 
unges rettigheder i Danmark ikke er fuldt sikret. Inden for bare de sidste par år er der set 
eksempler på, at børn og unges rettigheder direkte er blevet overskredet eller ligegyldiggjort, f.eks. 
når det kommer til inddragelse, diskrimination eller isolationsfængsling af børn og unge ned til 15-
års alderen. Det hænger sammen med, at mange børn og unge ikke har kendskab til deres egne 
rettigheder. En undersøgelse lavet af Unicef i 2019 viser, at andelen af elever, der ved, at de har 
rettigheder, er faldet siden sidste undersøgelse, og kun 45% elever i grundskolen kender til 
Børnekonventionen. Samtidig viser undersøgelsen, at flere danske børn og unge i højere grad 
accepterer blandt andet diskrimination på baggrund af køn, fysisk afstraffelse og digital 
overvågning. Det er en problematisk udvikling, som skal stoppes. Det gælder også, når det kommer 
til den diskrimination, som børn og unge oplever på baggrund af etnicitet eller rødder. Ved at 
skrive Børnekonventionen ind i dansk lov og stadfæste alle børn og unges rettigheder i Danmark, 
sikres børn og unges retssikkerhed og en generel styrkelse af børn og unges rettigheder.  
 
Det er ad flere omgange blevet vurderet, at de økonomiske konsekvenser ved en inkorporering vil 
være begrænsede. Derudover vil det have en stor signalværdi over for resten af verden, at Danmark 
har fuldt inkorporeret konventionen. Det vil gøre, at Danmark tilslutter sig de andre nordiske 
lande i inkorporering af konventionen samt mange andre vestlige europæiske lande. Derudover bør 
det være en selvfølge, at vores beslutningstagere fuldt ud efterlever de anbefalinger, der bliver givet 
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af FN’s Børnekomite, når Danmark hvert sjette år er til eksamen i, hvordan vi lever op til 
børnekonventionen, samt at vi som samfund støtter op om de anbefalinger.    
 
Med en stærk tradition for at være en stemme for børn og unge er det vigtigt, at vi som 
paraplyorganisation for 80 medlemsorganisationer, der samlet repræsenterer over 600.000 børn og 
unge, er med til at løfte denne dagsorden og ikke kun vise, men også sikre, at unge har en vigtig 
rolle i samfundet, at børn og unge skal inddrages i beslutningsprocesser.  
Derfor vil DUF arbejde for:  

• At Børnekonventionen skrives ind i dansk lov og dermed bakke FN’s Børnekomite op i 
anbefalingen om, at Danmark skal inkorporere konventionen i dansk lov.  

• At deltage aktivt i debatter og arrangementer, hvor der er fokus på børn og unges 
rettigheder. 

• At forpligte beslutningstagere og politikere på at efterleve de anbefalinger, der bliver givet 
af FN’s Børnekomite.  

• At udbrede kendskabet om rettigheder til danske børn og unge.  
 


