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

Tillsammans
med UNICEF bjuder
Nordiska ministerrådet och
Nordiska rådet härmed in alla
dagis och skolor i Norden till att fira
25-årsdagen för FN:s barnkonvention.
Födelsedagen markeras i hela världen
och ger en god anledning till att fira
barns rättigheter och medbestämmande.

Vi hoppas
att ni − tillsammans med andra barn
och ungdomar i Norden och
i resten av världen – vill delta i
markeringen av 25-årsdagen för
FN:s barnkonvention och sätta
barns rättigheter på schemat
den 20 november 2014.

Vi bjuder
därför in alla skolor och dagis till att delta i
firandet genom att fokusera på
barns rättigheter och att sluta upp
kring ämnet och påminna varandra
om att barn är jämlika medborgare
som har krav på att höras, bli lyssnade på och aktivt involverade i
olika beslutsprocesser.

Var?
Firandet sker i skolor och
på dagis i hela Norden
När?
Den 20 november 2014

 NICEF
U
har sammanställt
några roliga aktiviteter och
spel på sin webbplats som kan
inspirera er. På webbplatsen finns
också affischer och annat material
som ni kan använda för att markera
25-årsdagen hos er.
http://unicef.se/skolor/bestallskolmaterial

Hur?
Ni och er skola eller ert dagis
bestämmer själva hur ni vill fira
25-årsdagen.

Nordiska ministerrådet är det officiella
samarbetsorganet mellan de fem nordiska
länderna Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige samt Färöarna, Grönland och
Åland. Det nordiska samarbetet tillvaratar
nordiska och regionala intressen i och
utanför Norden. Samarbetet utgår från gemensamma nordiska värderingar och bidrar
till gemensamma nordiska lösningar som
ger synbara positiva effekter för invånarna
i Norden.

I Norden
har vi en lång tradition
av att diskutera frågor som rör
demokrati, aktivt medborgarskap, konfliktlösning och mänskliga rättigheter. I dag tas barns
rättigheter för givna i de nordiska länderna och många
barn tänker inte särskilt mycket på sina rättigheter och
möjligheter för att få inflytande i vardagen. Det i sig är ett
friskhetstecken, eftersom de flesta invånarna i Norden anser
att detta är en naturlig och grundläggande del av de nordiska
välfärdssamhällena.
Men det är fortfarande viktigt att diskutera barns rättigheter
i Norden och det finns fortfarande mycket kvar som vi kan
göra för att öka barns medinflytande och delaktighet när
beslut fattas. Det gäller även i skolan och på dagis,
där barns inlärning och trivsel stimuleras när de
involveras aktivt och ges möjlighet till medbestämmande i undervisningen.

FN:s
konvention om barnets rättigheter − barnkonventionen – är ”grundlagen” för världens
barn som säkerställer några grundläggande
rättigheter för barn och ungdomar under 18
år. Konventionens fyra huvudprinciper är att varje
barn har rätt att överleva och utvecklas, att hänsyn
ska tas till barnets bästa, att varje barn har rätt att
skyddas mot diskriminering samt att varje barn har
rätt att uttrycka sig och att höras. Barnkonventionen
antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen har hittills ratificerats
av 193 nationer.
http://unicef.se/barnkonventionen/
las-texten#easy

Nordiska rådet är det parlamentariska
organet för det officiella nordiska samarbetet. Rådet består av politiker från alla
de nordiska ländernas parlament och från
Färöarnas, Grönlands och Ålands parlamentariska församlingar. Nordiska rådet arbetar
tillsammans med Nordiska ministerrådet för
gemensamma nordiska lösningar som har
en positiv effekt för invånarna i de nordiska
länderna.

UNICEF är FN:s barnfond och världens
största hjälporganisation för barn. UNICEF
har deltagit i arbetet med att utveckla barnkonventionen och arbetar för att garantera
barns rättigheter och grundläggande behov
som t.ex. skolgång, tillgång till rent vatten
och hälso- och sjukvård i 193 länder.

