 utsu
K
YK:n lapsen
oikeuksien
sopimuksen
25-vuotisjuhliin

Pohjois
maiden neuvosto,
Pohjoismaiden ministeri
neuvosto ja UNICEF kutsuvat
Pohjoismaiden kaikki koulut ja
lastentarhat mukaan viettämään
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen
25-vuotispäivää. Merkkipäivää
vietetään kaikkialla maailmassa, ja
se tarjoaa hyvän syyn juhlia lasten
oikeuksia ja vaikutusmah
dollisuuksia.

Toivotta
vasti saamme
teidätkin mukaan juh
limaan lapsen oikeuksien
sopimuksen 25-vuotispäivää
yhdessä muiden lasten ja
nuorten kanssa Pohjois
maissa ja maailmalla.

Kutsum
mekin nyt koulut
ja tarhat mukaan lapsen
oikeuksien sopimuksen juhlavuo
den viettoon. Kohdistetaan yhdessä
huomiota lasten oikeuksiin, tuetaan
hyvää asiaa ja muistutetaan toisiamme
siitä, että lapset ovat tasavertaisia
kansalaisia, joiden äänen pitää antaa
kuulua, joita pitää kuunnella ja jotka
pitää ottaa aktiivisesti mukaan
päätöksentekoon.

Missä?
Merkkipäivää vietetään
Pohjoismaiden kouluissa ja
tarhoissa.
Milloin?
20. marraskuuta 2014

UNICEF
on koonnut
verkkosivuilleen
hauskoja toimintavinkkejä
ja pelejä, joita voi hyödyntää
suunnittelussa. Sivuilla on
myös julisteita ja muuta
aineistoa.
www.unicef.fi/los25

Miten?
Voitte itse päättää, miten
25-vuotispäivää vietetään.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on viiden
Pohjoismaan – Suomen, Ruotsin, Norjan,
Tanskan ja Islannin – sekä Ahvenan
maan, Färsaarten ja Grönlannin virallinen
yhteistyöelin. Pohjoismainen yhteistyö
valvoo pohjoismaisia ja alueellisia etuja
Pohjolassa ja sen ulkopuolella. Yhteistyö
perustuu yhteisiin arvoihin, ja siinä pyritään
ratkaisuihin, joista on näkyvää hyötyä Poh
joismaiden kansalaisille.

Pohjois
mailla on pitkät
perinteet demokratian, kansalais
ten osallistumisen, rauhan rakentamisen
ja ihmisoikeuksien alalla. Lasten oikeudet ovat
Pohjoismaissa itsestään selvä asia, eivätkä lapset
juuri mieti arkisia oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan.
Tämä on sinänsä hyvä merkki ja osoitus siitä, että lasten
oikeuksia pidetään pohjoismaisten yhteiskuntien luonte
vana ja olennaisena osana.
Lasten oikeuksia tulisi kuitenkin pohtia myös Pohjois
maissa, ja lasten vaikuttamisessa ja osallistumisessa
on vielä paljon parantamisen varaa. Tämä koskee
myös kouluja ja tarhoja, koska lapset oppivat ja
viihtyvät sitä paremmin, mitä aktiivisem
min he voivat osallistua ja vaikuttaa
opetukseen.

YK:n
yleissopimus
lapsen oikeuksista – eli lapsen
oikeuksien sopimus – on maailman
lasten ”perustuslaki”, joka takaa alle
18-vuotiaille tietyt perusoikeudet. Sopimuk
sen neljä yleistä periaatetta ovat oikeus elämään
ja kehittymiseen, lapsen edun huomioiminen,
syrjimättömyys sekä lapsen näkemysten kunnioit
taminen. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin
YK:n yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1989.
Tähän mennessä yleissopimuksen on ratifioi
nut 193 valtiota.
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeu
det/mika-on-lapsen-oikeuksi
en-sopimus/

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen
pohjoismaisen yhteistyön parlamentaarinen
elin. Neuvostossa on poliitikkoja kaikkien
viiden Pohjoismaan sekä Ahvenanmaan,
Färsaarten ja Grönlannin parlamenteista.
Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden
ministerineuvosto tavoittelevat kansalaisia
hyödyttäviä yhteispohjoismaisia ratkaisuja.

UNICEF on YK:n lastenavun rahasto ja
maailman suurin lastenapujärjestö. UNICEF
on osallistunut lapsen oikeuksien sopimuk
sen laatimiseen, ja se pyrkii varmistamaan
esimerkiksi koulunkäyntiin, puhtaaseen
veteen ja terveyteen liittyvien oikeuksien ja
perustarpeiden toteutumisen 193 maassa.

