
 

FN:s barnkonvention firar 30 år
 
Europaparlamentet arrangerar en högnivåkonferens den 20 november för att
uppmärksamma att FN:s barnkonvention fyller 30 år.
 

Konferensen fokuserar på de framsteg som gjorts under de 30 åren och reflekterar över de
utmaningar som yngre generationer står inför i en global och digitaliserad värld.
 
H.M. Drottningen av Belgien är hedersordförande för UNICEF Belgien och närvarar tillsammans
med Europaparlamentets talman David Sassoli.
 
Konferensen uppmärksammar också att det är 60 års-jubileum för FN:s generalförsamlings
förklaring om barns rättigheter.
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Vid högnivåkonferensen kommer deltagarna att diskutera barns rätt att leva och frodas och
barns rätt att drömma.
 
Europaparlamentet strävar efter att skydda och främja barns rättigheter, inte bara i Europa, utan
över hela världen.
 
Konventionen om barns rättigheter ska säkerställa att barnens rättigheter bättre skyddas
världen över. Den har inspirerat EU och dess medlemsländer att ändra lagar, politik och
verksamhet för att bättre skydda och främja barns rättigheter oavsett nationalitet och
uppehållsstatus.
 
Bakgrundsinformation
Parlamentets utredningstjänst: 30-årsfirande av FN:s barnkonvention (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Marking 30 years of the
UN Convention on the Rights of the Child", november 2019 (en)
 Parlamentets utredningstjänst: "UN Convention on children's rights: 30 years on", november
2019 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "EU contribution to the fight against child poverty", november
2019 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Children's rights and the UN Sustainable Development Goals
– A priority for EU external action", november 2019 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Child labour
– A priority for EU human rights action", januari 2019 (en)
Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och EU:s politik på
området
Resolution om att skydda migrerande barn, 2018-05-03
EU:s krav för medlemskap och barns rättigheter (en)
Multimediacenter: Barns rättigheter

Högnivåkonferens om barns rättigheter

Onsdag den 20 november kl 14.30 - 18.30
Program (en)
Se den live
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https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644175/EPRS_BRI(2019)644175_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644175/EPRS_BRI(2019)644175_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642286/EPRS_ATA(2019)642286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642286/EPRS_ATA(2019)642286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633142/EPRS_BRI(2019)633142_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633142/EPRS_BRI(2019)633142_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_SV.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/children-s-rights_13703_pk
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/other-events/video?event=20191120-1430-SPECIAL-CONFERENCE

