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2. INGEN
DISKRIMINERING
Konvensjonens rettigheter
gjelder for alle barn – uten
forskjellsbehandling og uten
hensyn til rase, farge, kjønn,
språk, religion, opprinnelse.
Staten skal sørge for at ingen
diskrimineres.

3. TIL BARNS BESTE
Alle tiltak som angår barn,
skal ta hensyn til barns beste.

6. RETT TIL LIV
Staten skal så langt som mulig
å sørge for at barn overlever
og får utvikle seg

12. Å SI SIN MENING
Alle barn har rett til å si sin
mening i alt som angår det –
og barnets meninger skal
tillegges vekt

BARNEKONVENSJONEN
FNs barnekonvensjon omfatter et vidt spekter av rettigheter til barn under 18
år. I 2003 ble konvensjonen en del av menneskerettsloven (1). Konvensjonen
består av tre deler. Del I består av grunnleggende menneskerettigheter, del II
og del III inneholder regler om gjennomføringen av konvensjonen og
administrative bestemmelser.

Barnekonvensjonen og BTI
Barnekonvensjonen er et kompleks dokument. Det er utviklet en plakat
versjon som er skrevet til folket (1). Plakat versjonen er lett leselig og
inneholder 42 artikler (1). Prosjektet BTI direkte berører 14 av disse artiklene.
BTI vurderer alle under 18 år som barn (art. 1), BTI sitt hovedfokus er barns
beste (art. 3), BTI fyller statens ansvar angående bistand til barn/foresatte
(art. 4), foresatte skal ha mer ansvar i tiltakene som blir laget under BTI
modellen (art. 5), BTI fokuserer på at barn skal kunne komme med innspill til
barnets beste (art. 12).
Stafettloggen skal bidra til at foresatte og barn har mulighet til å innhente
egen informasjon via et verktøy tilgjengelig på nett (art. 13) dette skal hjelpe
foresatte til å ta mer ansvar i barnets liv (art. 18), som også er avhengig av
barnets alder (art. 16).
Alle barn skal bli ivaretatt på best mulig måte i BTI modellen. Barn med
funksjonshemning er et fokus (art. 23). Det er et mål i BTI og forebygge. Dette
gjelder langvarige fysiske og psykiske lidelser, og overgrep og vold (art. 19).
BTI skal også hjelpe de som har opplevd trauma. Barn som er utsatt for
traumatiske hendelser skal få hjelp til å få det bra igjen (art. 34 & 39).
BTI er i hovedsak utviklet for de 10 prosentene av barn som man i dag ikke
har rutiner for å fange opp (2). For at alle barn skal få en best mulig
forutsetning, er det satt fokus på de barna man har en liten oppmerksomhet
til. Videre er det lagt opp til små tiltak som kan hjelpe barnet videre i sin
utdannelse etter evne og ønske (art. 28 & 29).

1. https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barnsrettigheter/barnekonvensjonen
2. BTI PowerPoint Helsedirektoratet
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