I nvitasjon
til feiring
av FNs barne
konvensjon, som
fyller 25 år

I samarbeid
med UNICEF invite
rer Nordisk ministerråd og
Nordisk råd alle barnehager og
skoler i Norden til 25-årsfeiring av
FNs barnekonvensjon. Bursdagen
markeres i hele verden, og er en god
anledning til å feire barns rettigheter
og medbestemmelse.

Vi håper
dere vil være
med på å markere
25-årsdagen for FNs bar
nekonvensjon og sette barns
rettigheter på programmet
sammen med andre barn og
unge i Norden og verden
20. november 2014.

Derfor
inviteres barne
hager og skoler til å delta
i markeringen ved å fokusere
på barns rettigheter, støtte opp
om saken og minne hverandre om
at barn er likeverdige samfunns
borgere som har krav på å bli
hørt og lyttet til og å inngå
aktivt i beslutningspro
sesser.

I Norden
har vi en lang tradi
sjon for saker som demokrati, ak
tiv samfunnsdeltakelse, konfliktløsning og
menneskerettigheter. I dag tas barns rettigheter
for gitt i de nordiske landene, og mange barn tenker
ikke nærmere over sine rettigheter og muligheter for
innflytelse i hverdagen. Det er i seg selv et sunnhetstegn,
da de fleste borgere i Norden oppfatter det som et naturlig
og grunnleggende element i de nordiske velferdssamfunnene.

Hvor?
Feiringen foregår
på skoler og barnehager i
Norden
Når?
20. november 2014

UNICEF
har samlet noen
morsomme aktiviteter og
spill på sin hjemmeside som
dere kan la dere inspirere av. På
siden finner dere også plakater og
annet materiale dere kan bruke til å
markere 25-årsdagen hos dere.
https://www.unicef.no/barnekon
vensjonen-25-ar

Men barns rettigheter er fortsatt relevant å drøfte i Nor
den, og det er fortsatt mye vi kan gjøre for å styrke barns
innflytelse og deltakelse i beslutninger. Det gjelder også
i skolen og i barnehagen, der barns læring og trivsel
fremmes gjennom aktiv involvering og medbe
stemmelse i undervisningen.

Hvordan?
Det er opp til dere og din skole eller
barnehage å bestemme hvordan dere
ønsker å sette preg på 25-års
dagen.

Nordisk ministerråd er det offisielle sam
arbeidsorganet mellom de fem nordiske
landene Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.
Det nordiske samarbeidet ivaretar nordiske
og regionale interesser i og utenfor Norden.
Samarbeidet hviler på felles nordiske
verdier og bidrar til felles nordiske løsninger
som gir synlige positive effekter for borgere
i Norden.

FNs
konvensjon om
barns rettigheter – Barnekon
vensjonen – er verdens barns «grunn
lov», som sikrer verdens barn og unge
under 18 år noen grunnleggende rettigheter.
Konvensjonens fire hovedprinsipper er retten til
overlevelse og utvikling, hensynet til barns beste,
retten til beskyttelse mot diskriminering og barns
rett til å uttrykke seg og bli hørt. Barnekonvensjonen
ble vedtatt 20. november 1989 på FNs general
forsamling. Foreløpig er traktaten ratifisert av
193 nasjoner.
http://www.unicef.no/sites/default/
files/barnekonvensjonen_enkel_
bokmal_02.pdf

Nordisk råd er det parlamentariske organet
for det offisielle nordiske samarbeidet.
Rådet består av politikere fra parlamentene
i alle de nordiske landene og fra Færøyenes,
Grønlands og Ålands parlamentarikerfor
samlinger. Nordisk råd arbeider sammen
med Nordisk ministerråd for felles nordiske
løsninger som har en positiv effekt for bor
gerne i de nordiske landene.

UNICEF er FNs barnefond og verdens største
hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF har
vært med på å utarbeide Barnekonvensjo
nen og arbeider for å sikre barns rettigheter
og grunnleggende behov som skolegang,
rent vann og helsehjelp i 193 land.

