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Idag är internationella barnets rättigheters dag. Under barnets rättigheters dag firar vi barnets 
rättigheter och att de förverkligas i världen. Detta år är ett speciellt år, eftersom vi i år 
beslutade att Barnets rättigheters dag blir en officiell flaggningsdag den 20 november.

Barnets rättigheters dag har erkänts sedan 1959, men år 1989 godkändes konventionen om 
barnets rättigheter. Till principerna om barnets rättigheter hör bland annat rätt att enligt 
lagstiftningen åtnjuta skydd och möjlighet att växa upp och utvecklas som ett friskt barn i en 
trygg omgivning. Barnet ska alltid komma i första hand då man ger skydd och hjälp oavsett 
förhållandena. 

Enligt artikel nio i barnkonventionen får barn inte användas som föremål för handel eller 
användas som arbetskraft före den minimiålder som fastställs i lagstiftningen. Detta 
förverkligas inte ens närapå i alla länder i världen. I många utvecklingsländer är i synnerhet 
människohandel och barnarbetskraft stora problem. Men samtidigt pågår exempelvis 
människohandel också inom Finlands gränser.

I Finland har det varit viktigt att barnets rättigheter förverkligas och detta eftersträvar 
man jämlikt utan att se på barnets ålder, kön eller andra bakgrundsfaktorer. Olika 
frivilligorganisationer och finska staten vill genom utvecklingshjälp förbättra barnens situation 
utanför Finland. 

Barnstyrelsen i Barnrättsorganisationen Plan uppmuntrar alla unga att verka och göra något  
i vardagen för att barnens rättigheter förverkligas. Barnstyrelsen har starkt främjat att barnens 
rättigheter ska förverkligas exempelvis med lobbyverksamhet och för att göra dagen för 
barnets rättigheter till en flaggningsdag. Lobbningsarbete gjordes exempelvis genom att träffa 
inrikesministern (Päivi Räsänen) år 2014. 

Barnstyrelsen är en grupp 11–19-åriga unga som vill påverka runt om i Finland. 
Prioritetsområden är barnets rättigheter, en förbättring av flickornas ställning och hur 
klimatförändringen inverkar på att flickors och barns rättigheter förverkligas. Barnstyrelsen 
möts åtta gånger om året samt deltar på utbildningsveckoslut och medverkar dessutom i andra 
projekt. Under de senaste åren har barnstyrelsen deltagit i internationella Girls Takeover, där 
flickor runt om i världen tar över samhälleligt inflytelserika ledares platser för en dag. Detta är 
en symbolisk gest, vars syfte är att visa den potential och kompetens som flickor och kvinnor 
har. 

Barnstyrelsen söker nu nya, entusiastiska medlemmar i åldern 11–16 år för att delta i 
verksamheten! Be om mer information av läraren!
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