
Rådet för Mänskliga Rättigheter 
 

I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering  
 
Bakgrund 
 
FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna 
 Artikel 26 
“Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 
elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. 
“ 
“Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, 
rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens 
bevarande.” 
 
Utbildning är en mänsklig rättighet enligt FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
inte en strategi för att uppnå makroekonomiska mål. Under FN:s toppmöte i september 2000 
antog alla medlemmar en deklaration som satte upp åtta konkreta mål som ska förverkligas 
tills 2015.  Ett av dessa Millenniemål är grundskoleutbildning till alla barn. 2015 är målet att 
alla barn ska ha möjligheten att påbörja en grundskoleutbildning.  Med fem år kvar har vi 
fortfarande en lång väg att gå tills alla barn har tillgång till en grundskoleutbildning, så det 
behövs stark politisk vilja och kreativa idéer för att uppnå målet. 
 
 Dessa fyra funktioner har identifierats av FN att vara absolut väsentliga om den 
elementära utbildningen ska nå ut till alla barn: 
1) förefintlighet;  
2) tillgänglighet;  
3) öppenhet 
4) anpassningsförmåga  
 
Vår debatt koncentrerar sig på tillgängligheten och anpassningsförmågan av en sådan 
utbildning, utan att några individer diskrimineras.  Med tillgänglighet menas att på 
utbildningsinstitutioner finns ett krav att ha tillgänglig utbildning oavsett geografiskt läge, 
säker miljö, mentala och fysiska handikapp, kön, ekonomisk-, religiös- och etniskbakgrund. 
Anpassningsförmåga är ett krav eftersom flexibilitet inom utbildningen är väldigt viktigt i 
dagens samhälle där saker förändras konstant samt för att främja barn med olika sociala och 
kulturella bakgrunder. 
 
 Fokusen i debatten kommer att läggas på åtgärder för att öka tillgängligheten av 
utbildning till de barn i områden och folkgrupper som aldrig tidigare unnats denna rättighet 
och de som lever i speciella förhållanden. Diskriminerade grupper som är viktiga att behandla 
är tjejer, barn med mentala och fysiska handikapp, barn som lever i konfliktområden och 
fängelse, och barn till invandare, flyktingar och asylsökande men även flyktingbarn och 
ensamma asylsökande barn.  Det finns långa och detaljerade rapporter om utbildning med 
speciell inriktning på olika utsatta grupper så om det blir för mycket rekommenderas ni att 
hoppa till de fem sista sidorna där rapportören sammanfattar sina idéer.   
 
Rätten till utbildning är ett jätteuppdrag men också ofattbart viktigt eftersom den hjälper att 
minimera risken för olika sjukdomar, hunger och höjer levnadsstandarden.    
 
UNHRC 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 
 
Special rapporteur på barns rätt till utbildning: Issues in focus 



http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=99 (gamla resolutioner) 
 
UNESCO 
Education for all: http://www.unesco.org/en/efa-international-coordination/ 
http://www.unesco.org/en/efareport/reports/   
(det är mycket text så jag rekommendera att läsa de första 8 sidorna av “governance” 
reporten..det visar hur långt vi har kommit etc.) 
 
UN Member States On the Record (ett verktyg där du kan (lättare) hitta ditt lands åsikt i alla 
ämnen) 
http://www.un.org/depts/dhl/unms/ 
 
Milleniemål 2: rätt till grundskoleutbildning 
http://fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/utveckling-och-
fattigdomsbekampning/millenniemalen/millenniemal-2-grundskoleutbildning-for-alla-barn/ 
 

 
II. Användning av legosoldater i konfliktområden hindrar rätten till 
självbestämmande och andra mänskliga rättigheter 
 
Definitioner: 
Rätten till självbestämmande: alla folk har rätt att fritt bestämma sin politiska ställning och 
fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling 
Legosoldat:  
 - är speciellt värvad för att delta i väpnad konflikt  
 - som faktiskt deltar direkt i strid 
 - som motiveras att delta i strid väsentligen för egen vinning 
 - har blivit lovad betydligt högre ersättning än den som lovas eller betalas till krigsmän av 
motsvarande grad 
 - inte är medborgare i någon av de stridande staterna eller bosatt i territorium kontrollerat av 
dessa 
 - inte är medlem av de stridande parternas väpnade styrkor 
 - inte har blivit sänd av tredje land på officiellt uppdrag som medlem av dess väpnade 
styrkor. 
(Geneve konventionen, wikipedia) 
 
Bakgrund 
 
Frågan om legosoldater i konfliktområden har aldrig varit mer relevant än nu.  Enligt The 
Economist finns det en legosoldat, eller privata militära entreprenörer som de nu kallas, per 
man ingående i nationella styrkor i Iraq och Afghanistan.  Detta har en enorm betydelse för 
folket i Iraq och Afghanistan eftersom privata militära entreprenörer till ex. Blackwater, 
Halliburton, inte är ansvariga inför nationell lagstiftning eller militära domstolar, i praktiken 
är de verksamma utan något rättsligt regelverk.  Många gånger är det värsta som kan hända en 
legosoldat om de bryter mot de mänskliga rättigheterna att de får sparken och måste åka hem.   
 
Den Internationella konventionen mot rekrytering, användning, finansiering och utbildning av 
legosoldater (1989) är ett viktigt dokument för arbetet mot användningen av legosoldater där 
en legosoldat klart definieras och blir officiellt olaglig. Inom rådet för mänskliga rättigheter 
existerar en arbetsgrupp med absolut fokus på hur användningen av legosoldater i 
konfliktområden hindrar rätten till självbestämmande och andra mänskliga rättigheter och hur 
vi kan lösa detta problem och framtida missbruk.  Enligt konventionen är det olagligt att 
rekrytera, använda, finansiera och utbilda legosoldater eller att skicka legosoldater men det är 
många länder som inte har ratificerat konventionen.   



Situationen med den ökande användningen av legosoldater har varit mycket aktuell de senaste 
åren och därför har det hållits mycket diskussioner och relevanta resolutioner i ämnet, den 
senaste 2009, A/HRC/10/11.  Det har alltid funnits legosoldater genom tiderna men aldrig så 
många som i vår tid.  Ett annat problem med moderna legosoldater är att privata militärer och 
säkerhetsföretag rekryterar dem från alla världsdelar så att plötsligt är ett förflutet med 
krigsförbrytelser i Chile en merit.   
 
Detta är ett väldigt spännande ämne och därför rekommenderar jag att alla delegater tar en titt 
i olika tidskrifter, svenska och internationella, för att få en så uppdaterad syn på problemet 
som möjligt.  
 
Länkar 
 
Rådet för mänskliga rättigheter Special Rapporteur för legosoldater 
http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm 
(International standards, Annual Reports, Documents) 
 
New York Times: Private Security Companies (legosoldater) 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/p/private_military_companies/in
dex.html?scp=1-spot&sq=private%20security&st=cse 
 
Blackwater USA (det exemplet!) 
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/blackwater_usa/index.html 
 
Jeremy Scahills hemsida med relevanta nyheter: (författare till: Blackwater: The Rise of the 
World's Most Powerful Mercenary Army) 
http://blackwaterbook.com/index.php?m=2009 
 
http://sydsvenskan.se/ 
 
http://www.svd.se/ 
 
Hitta ditt lands åsikt här 
http://www.un.org/depts/dhl/unms/ 
 
sökord: private security contractor, mercenary 
 

3. Reducera och avskaffa beroendet av barnarbete i en 
globaliserad ekonomi 
 
Artikel 32  
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot 
att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets 
hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling. 
-Konventionen om barnets rättigheter (CRC) 
 
Organisationer och Definitioner: 
 
International Labour Organisation (ILO) 
ILO (International Labour Organisation) är ett FN-organ som bevakar internationella regler 
på arbetsmarknaden.  
 
Bland annat ställs krav på fria fackföreningar, minimiålder för arbete och förbud mot 
barnarbete och tvångsarbete (Sydsvenskan) 



 
Barnarbete:  
Arbete som berövar barnen deras barndom, deras potential och sin värdighet, och som är 
skadliga för deras fysiska och mentala utveckling. 
 
Den hänvisar till arbete som: 
 
Är mentalt, fysiskt, socialt eller moraliskt farligt och skadligt för barn och 
Påverkar deras skolgång genom att: 
Beröva dem möjligheten att gå i skolan; 
Tvinga dem att lämna skolan i förtid, eller 
Kräva att de försöker kombinera skolgång med alltför långa och tunga arbeten. 
(källa: International Programme on the Elimination of Child Labour) 
 
ILO: s konvention om de värsta formerna av barnarbete, 1999 (nr 182) som: 
 
Alla former av slaveri eller slaveriliknande, 
såsom försäljning och handel med barn, 
skuld, träldom och tvångsarbete, inklusive tvångsarbete eller obligatorisk rekrytering av barn 
för användning i väpnade konflikter; 
användning, upphandla eller erbjuda ett barn för prostitution, för produktion av pornografi 
eller pornografiska föreställningar; 
användning, upphandla eller erbjuda sina barn för olaglig verksamhet, i synnerhet för 
produktion och handel med narkotika som definieras i de relevanta internationella fördrag, 
arbete som genom sin art eller de omständigheter under vilka det utförs, kan vara skadliga för 
hälsa, säkerhet eller moral för barn. 
 
II. Bakgrund 
 
Tio år efter konvention no. 182 som FN-organet ILO beslutade om har barnarbetet i världen 
minskat men nya internationella kriser som den globala ekonomi krisen hotar dessa 
framgångar. Idag samarbetar många av FN:s orga som UNESCO under High Task Force on 
Child Labour and Education eftersom barnarbete har blivit allt viktigare, särskilt med dess 
starka koppling till fattigdomsbekämpning och utbildning, Millenniemål 1 och 2.  
I akademiska kretsar finns det diskussioner kring relationen mellan barnarbete och fattigdom.  
Frågan är om fattigdom är ett resultat eller en orsak till barnarbete och detta är väldigt viktigt 
när man diskuterar åtgärder för att avskaffa beroendet på barnarbete.  Å Ena sidan kan man 
argumentera att man måste koncentrera sig på åtgärder som att avskaffa fattigdom, å andra 
sidan att man måste koncentrera sig på mer konkreta åtgärder inom barnarbete som 
fackföreningar etc.  Som delegater måste ni hitta hur de olika länderna ser på frågan och i de 
flesta fall tar länder hänsyn till båda sidor av debatten. 
 
En globaliserad ekonomi kan bli till en positiv hjälpkraft för att avskaffa barnarbete eftersom 
den har potentialen att öka produktiviteten, stimulera en snabb tillväxt och reducera fattigdom 
i utvecklingsländernas ekonomi.  Realiteten ser lite annorlunda ut men inte bara negativt, 
globalisering har lett till en reell ökning av inkomster och BNP i utvecklingsländer där större 
delen av barnarbetet sker men fördelarna har delats ut ojämnt. Nationell politik inom den 
sociala dimensionen av globalisering, till ex. barnarbete, saknas och behöver utökas speciellt i 
kris situationer som idag.   
 
I Indien och andra länder är barnarbete nödvändigt för familjen och i många fall det ända 
alternativ till att leva på gatan. Förbättrad tillgång och kvalitet på utbildningen är avgörande i 
kampen mot barnarbete eftersom det måste finnas åtgärder som hjälper de familjerna som är 
beroende på barnarbete. En bättre utbildning kan förbättra kvalitén av marknaden i ett land 



och det kan hjälpa till att reducera barnarbetet i den informella ekonomiska sektorn, där 
ekonomisk verksamhet varken beskattas eller övervakas av en regering och ingår inte i 
regeringen bruttonationalprodukt (BNP). 
 
Även om barnarbete har minskat i världen finns det fortfarande risk med grova brott mot 
barnens rättigheter som människohandel.  Globalisering underlättar oftast sådan verksamhet 
om det inte finns konkreta internationella och rättsliga samarbeten.  Även om fokus på denna 
debatt inte kommer läggas väldigt mycket på människohandel är det alltid något att fundera 
över.   
 
Subsahariska Afrika är det området som har gjort de minsta framstegen med barnarbete.  
Detta beror starkt på en kombination av folkökning och fattigdom.  Det finns många fler 
länder ex. Indien som fortfarande har mycket barnarbete, därför är det väsentligt att tänka på 
fackföreningar, utbildning, allmän fattigdom och nationell politik som måste spela en stark 
roll i att avskaffa barnarbete.  
 
III. Viktiga Resolutioner och Konventioner 
 
Rådet för Mänskliga rättigheter 
A/RES/62/141  
A/RES/61/299 
 
International Labour Organization 
International Labour Organization Convention No. 182 
 
IV. Länkar 
 
Rådet för mänskliga rättigheter: Special Rapporteur 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm 
 
FN-organet: International Labour Organization (ILO) 
http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang--en/index.htm 
 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/childlabor.htm 
 
International Programme of the Elimination of Child Labour 
http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm 
 
Global Task Force on Child Labour and Education 
http://www.ilo.org/ipec/Action/Education/GlobalTaskForceonchildlaboburandeducation/lang-
-en/index.htm 
 
UNICEF: barnarbete 
http://www.unicef.org/protection/index_childlabour.html 
 
Ratificeringar of Convention no. 182 
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-
byConvYear.cfm?hdroff=1&Lang=EN&conv=C182 
 


