Ett Finland
för alla barn
VAD BEHÖVER VARJE KOMMUNAL
BESLUTSFATTARE VETA OM
BARNSTRATEGIN?

VAD ÄR BARNSTRATEGIN?
Barnstrategin är en plan för hur Finland ska bli
världens bästa land för barn. Alla partier har varit
med i arbetet med strategin, och den beskriver
den gemensamma synen på barns och ungdomars
välbefinnande. Beredningen av barnstrategin har
omfattat flera regeringsperioder och den genomsyrar allt beslutsfattande i Finland - således också
kommunpolitiken.
Det räcker inte med att merparten av barnen i
Finland har det bra. Finlands framtid ska inte byggas
upp för barnen, utan tillsammans med barnen.
Genom den nationella barnstrategin säkerställer
man att FN:s konvention om barnets rättigheter
verkställs i Finland så långt det är möjligt för alla
barn. FN:s konvention om barnets rättigheter är en
människorättskonvention som hör till de rättsakter
som är förpliktande.

VARFÖR BEHÖVS
BARNSTRATEGIN OCH VAD ÄR
SYFTET MED DEN?
Barnstrategin behövs för att kunna arbeta för ett
barn- och familjevänligt Finland tillsammans och
över regeringsperioderna och partigränserna.
Syftena med barnstrategin är bland annat att

VARFÖR ÄR STRATEGIN VIKTIG
PÅ KOMMUNNIVÅ?
Barnstrategin förpliktar alla beslutsfattare
att beakta barns och ungdomars synpunkter
vid beslutsfattandet. På kommunnivå gäller
besluten ofta barn och familjer.
Barnens rättigheter bör tillgodoses på lika
grunder oberoende av i vilken kommun barnen
och ungdomarna bor. Exempelvis rättigheterna
att utbilda sig, att ha hobbymöjligheter och att
få service måste tillgodoses för alla de barn
som bor i Finland.
Frågor att fundera på:

beakta konsekvenserna för barnens
ställning och kartlägga dem noggrant vid
beslutsfattandet

Hur har er kommun sörjt för att alla barn ska
ha hobbymöjligheter?

beakta barnens åsikter och synpunkter vid
beslutsfattandet

Hur garanterar er kommun att de barn som är
i en sårbar ställning får den hjälp och det stöd
de behöver?

minska marginalisering och ensamhet hos
barn och ungdomar
tillgodose alla barns behov av stöd och
tjänster

Hur mår familjerna i er kommun och hur
stöder man familjerna?

VAD INNEBÄR BARNSTRATEGIN FÖR DE
KOMMUNALA BESLUTSFATTARNAS ARBETE?
Barnstrategin kan också användas som ett praktiskt arbetsredskap
av de kommunala beslutsfattarna. I egenskap av kommunal beslutsfattare har du en central roll när det gäller att säkerställa att ärenden
gällande barn och unga framskrider i Finland enligt de krav som ställs
i barnstrategin.
Till exempel barnbudgeteringen hör i huvudsak till
kommunerna: du får vara med och bestämma hur man
investerar i barns och familjers välbefinnande och framtid i
Finland. Ett barn- och familjevänligt Finland investerar i barns
och familjers välbefinnande.
Beslutsfattarna ska också komma ihåg att använda experter
som stöd för beslutsfattandet: bedömningen av konsekvenserna
för barn, dvs. olika åtgärders konsekvenser uttryckligen för barn
måste bedömas redan innan besluten fattas. Vi vill tillsammans
garantera att alla barns rättigheter tillgodoses på lika grunder.

KOM-IHÅG-LISTA FÖR
KOMMUNALA BESLUTSFATTARE

Social- och
hälsovårdstjänster som
tillgodoser barns och
familjers behov

Barnfamiljers levnadsstandard
och socialskydd bör vara på en
tillräcklig nivå och det ska vara
möjligt att kombinera arbete
och familjeliv

Man bör främja
barns hörande,
delaktighet och
påverkningsmöjligheter

Småbarnspedagogik och
utbildning som tillgodoser
barns individuella behov

Barn bör ha möjligheter
till hobbies och andra
fritidsaktiviteter

Man ska aktivt sörja för att
barnets bästa tillämpas
i första hand och att
konsekvenserna för barn
bedöms

BERÄTTA HUR DU KAN FRÄMJA
BARNS OCH UNGDOMARS STÄLLNING I DIN EGEN KOMMUN!
Delta i diskussionen i sociala medier! #KaikkienLastenSuomi #lapsistrategia
Läs strategin i sin helhet på
www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/barnstrategin/ett-finland-for-alla-barn

