I nvitation
til fejring
af FN’s Børne
konvention, som
fylder 25 år

I samarbejde
med UNICEF invite
rer Nordisk Ministerråd og
Nordisk Råd alle børnehaver og
skoler i Norden til 25 års fødselsdag
for FN’s børnekonvention. Fødsels
dagen markeres i hele verden og er
en god anledning til at fejre børns
rettigheder og medbestemmelse.

Vi håber,
at I vil være med
til at markere 25-årsda
gen for FN’s børnekonventi
on og sætte børns rettigheder
på skemaet sammen med
andre børn og unge i Nor
den og verden.

Derfor
inviteres børne
haver og skoler til at
deltage i markeringen ved at
sætte fokus på børns rettigheder
og støtte op sagen og minde hin
anden om at børn er ligeværdige
medborgere, der har krav på at
blive hørt, lyttet til og indgå
aktivt i beslutnings
processer.

Men børns rettigheder er fortsat relevant at drøfte i Norden,
og der er fortsat meget vi kan gøre for at øge børns medind
flydelse og inddragelse i beslutninger. Det gælder også i
skolen og i børnehaven, hvor børns læring og trivsel
fremmes gennem aktiv involvering og medbe
stemmelse i undervisningen.

Hvor?
Fejringen foregår
på skoler og børnehaver
i Norden
Hvornår?
D. 20. november 2014

UNICEF
har samlet nogle
sjove aktiviteter og spil på
deres hjemmeside, som I kan
lade jer inspirere af. På siden finder
I også plakater og andet materiale
I kan anvende til at markere 25-års
dagen hos jer.
http://skole.unicef.dk/boerne
konventionens-foedselsdag

I Norden
har vi en lang tradition
for emner som demokrati, aktivt
medborgerskab, konfliktløsning og men
neskerettigheder. I dag tages børns rettigheder
for givet i de nordiske lande, og mange børn tænker
ikke nærmere over deres rettigheder og muligheder for
indflydelse i hverdagen. Det er i sig selv et sundhedstegn,
da de fleste borgere i Norden opfatter det som naturligt og
grundlæggende element i de nordiske velfærdssamfund.

Hvordan?
Det er op til jer og din skole eller børne
have at beslutte hvordan I ønsker at
sætte jeres præg på 25-års
dagen.

Nordisk Ministerråd er det officielle sam
arbejdsorgan i mellem de 5 nordiske lande
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
samt Færøerne, Grønland og Åland.
Det nordiske samarbejde varetager nordiske
og regionale interesser i og udenfor Nor
den. Samarbejdet står på fælles nordiske
værdier, og bidrager til at fælles nordiske
løsninger som giver synlige positive effekter
for borgere i Norden.

FN’s
Konvention om
Børns Rettigheder – Børne
konventionen – er verdens børns
‘grundlov’, der sikrer børn og unge i verden
under 18 år nogle grundlæggende rettigheder.
Konventionens fire hovedprincipper er retten til
overlevelse og udvikling, hensynet til børns bedste,
retten til beskyttelse mod diskriminering og børns ret
til at udtrykke sig og blive hørt. Børnekonventionen
blev vedtaget 20. november 1989 på FN’s general
forsamling. Foreløbig er traktaten ratificeret af
193 nationer.
http://skole.unicef.dk/sites/default/files/
mediafiles/Boernekonventionen.pdf

Nordisk Råd er det parlamentariske organ
for det officielle nordiske samarbejde. Rådet
består af politikere fra alle de nordiske
landes parlamenter og fra Færøernes,
Grønlands og Ålands parlamentarikerfor
samlinger. Nordisk Råd arbejder sammen
med Nordisk Ministerråd for fælles nordiske
løsninger som har en positiv effekt for bor
gerne i de nordiske lande.

UNICEF er FNs børnefond og verdens største
hjælpeorganisation for børn. UNICEF har væ
ret med til at udarbejde Børnekonventionen
og arbejder for at sikre børns rettigheder og
grundlæggende behov som skolegang, rent
vand og sundhedshjælp i 158 lande.

