I N BJ U D A N
2010-11-17

116007

Barnets rättigheter – från ord till handling!
SE MIG!
HÖR MIG!

Hur tillämpar vi konventionen om barnets rättigheter i den
kommunala verksamheten?
Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens kring Strategi för
att stärka barnets rättigheter i Sverige (proposition 2009/2010:232).
Tid:

2011-01-25, kl 09.00 – 15.45.

Plats:

Medborgarhuset, Södergatan 29, Eslöv.

Kostnad:

Avgiften är 250 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften
ingår kostnad för kaffe och lunch. Vi debiterar efter genomförandet.

OBS!

Anmälan är bindande! Vid förhinder får plats överlåtas.

Anmälan:

Anmäl dig på www.kfsk.se senast 2011-01-12!

Barnets rättigheter
Varje flicka och pojke upp till 18 år har särskilda rättigheter. Barn är kompetenta
individer som ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. De ska
kunna vara trygga och ha möjlighet att utvecklas. Regeringens barnrättspolitik är
en politik för barnets rättigheter och syftar till att genomföra FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn
oavsett bl.a. ålder, kön och funktionsnedsättning (barnkonventionen artikel 2).
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Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
För att stärka barnets rättigheter föreslår regeringen en ny strategi. Det framgår av
propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, som regeringen
lämnade till riksdagen den 28 juni 2010. Strategin innehåller ett antal principer
som ska vara utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting
och kommuner som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.
Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och
verksamheter på statlig och kommunal nivå. De åtgärder som genomförs utifrån
strategin kommer att se olika ut för olika aktörer och förändras i takt med
samhällsutvecklingen, omvärldsförändringar och kunskapen om barns
levnadsvillkor.
Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus
vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp barn. Detta
barnperspektiv innebär att inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvarig
beslutsfattare överväga om det berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt.
Att anamma ett barnperspektiv handlar både om attityder, kunskap och arbetssätt.
Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer
som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Om åtgärden eller beslutet
bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga
rättigheter som barn har enligt bl.a. barnkonventionen. Att på så sätt säkerställa
barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär att ha ett
barnrättsperspektiv.
Det krävs tydlig styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets
rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser. Det innebär att lagar och
andra författningar och deras tillämpning måste vara i samklang med
barnkonventionen och att kunskap om barnets rättigheter sprids till barn, föräldrar
och relevanta arbetsgrupper. Vidare måste kunskap om barns levnadsvillkor ligga
till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som har
konsekvenser för barn måste också följas upp ur ett barnrättsperspektiv. För att
stärka barnets rättigheter krävs också samverkan mellan de olika aktörerna.
Målgrupp
Förtroendevalda och tjänstemän inom samtliga kommunala verksamheter.
För mer information
Ingela Sjöberg
ingela.sjoberg@kfsk.se

Eva Rehnlund
eva.rehnlund@kfsk.se

Siv Wilborgsson
siv.wilborgsson@kfsk.se

Övriga frågor besvaras av kompetensenheten, tel. 0435-71 99 07 och
0435-71 99 09.

Program
09.00 Registrering och fika
09.30 Välkomna!
Stefan Lundgren, Ordf Kommunförbundet Skåne
09.40 Moderatorn har ordet
Bodil Långberg, kanslichef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
09.50 En kommun för alla? Barnkonventionen ställer krav på kommunen
Fredrik Malmberg, barnombudsman, Barnombudsmannen
10.30 Vad behövs för att stärka barnets rättigheter?
Thomas Rostock, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting
Ludmilla von Zweigbergk, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
11.10 Bensträckare med förfriskningar
11.30 Folkrätt för barn – hållbara strategier, lärande och vinster i en
offentlig organisation
Monica Gustafsson-Wallin, strateg för barnrättsfrågor, Landstinget Sörmland
12.15 Lunch
13.15 Från ord till handling!
Workshop med fokus på din och din verksamhets möjlighet att ta ansvar och
agera
Monica Gustafsson-Wallin, processledare
14.00 Välfärdspolitikens betydelse för barnfattigdom i Sverige
Tapio Salonen, barnrättsexpert, Barnombudsmannen
Dekan vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola
14.30 Fika
15.00 Etik, politik och barnets mänskliga rättigheter
Lars H Gustafsson, barnrättsexpert, Barnombudsmannen
Barnläkare, docent i socialmedicin, författare
15.30 Sammanfattning och fortsättning…
Bodil Långberg
15.45 Avslutning av dagen
Stefan Lundgren, Ordf Kommunförbundet Skåne

