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30 september 2019 

Kom med och ge dom vuxna råd om barns rättigheter 
Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga. Tyvärr ser verkligheten inte ut så 

för alla. Vi vet att några barn har svårigheter i sina liv som till exempel ensamhet, stress, oro eller 

att man är ledsen. Så ska det ju inte vara. Det här året fyller FN:s barnkonvention 30 år. Det firar vi 

över hela världen. I Norden har vuxna bestämt att dom ska 

anstränga sig extra mycket och fråga barnen direkt om råd och 

förslag på lösningar hur man kan stärka och förbättra barns 

rättigheter och hur barn kan få må bra.  

Därför behöver vi dig! Det här är en inbjudan att delta i ett 

nordiskt barnforum tillsammans med 80 ungdomar från hela Norden. Du behövs, eftersom du har 

en viktig roll att spela för att skapa förändring för barn.  

För första gången någonsin arrangeras ett nordiskt barnforum i Danmark där nordiska politiker är 

redo att lyssna på vad barnen och ungdomarna har att säga. Du är experten och vet allt som är bra 

och mindre bra med att vara barn. Nu har du en fantastisk möjlighet att vara del av en nordisk 

kampanj och tala ut vad gäller frågor som är viktiga för dig.   

Det här historiska nordiska barnforumet kommer ha åtta nationella grupper med ungdomar från: 

Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Sverige, Norge, Finland och Åland som träffas i FN-byn i 

Köpenhamn.   
 

Skulle du vilja vara en av dom viktiga deltagarna I det här eventet? Är du redo att resa till 

Köpenhamn i Danmark under perioden 15–17 januari 2020? Skulle du vilja träffas och ha underbara 

dagar med engagerade ungdomar från hela Norden? Då ska du söka om att få delta i den åländska 

truppen! (mer information på nästa sida)  

Varje nationell grupp kommer att bestå av 5–10 ungdomar, som är beredda att spendera sin tid 

och energi på att komma fram med idéer om hur Norden kan bli den bästa platsen i världen för 

barn och unga att leva i. I varje grupp kommer det dessutom finnas minst två vuxna som kommer 

finnas med som stöd. Du är mellan 12–17 år gammal. Du pratar och 

förstår engelska bra. Under eventet kommer finnas viss översättning 

om det är nödvändigt.   

Vi hoppas att du kommer med på den här resan och projektet!  
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Arbetet med nordiskt barnforums sker i tre steg.  

Du deltar i alla steg: 

 

 

  

1. Förberedelser: oktober – december 2019 

• För att anmäla ditt intresse att ingå i den åländska ungdomsgruppen, gå in på den här 

länken. Senast måndag 21 oktober behöver du anmäla dig!  

• Den 9 november träffas alla ungdomar som anmält sig för en workshop i Mariehamn 

där vi går igenom barnkonventionen och arbetar fram idéer och förslag på hur Åland 

och Norden kan bli den bästa platsen i världen att växa upp i.  

• Idéer från alla åtta nordiska ungdomsgrupper sätts ihop och kommer vara grund för 

en gemensam nordisk resolution.  

2. Event i Köpenhamn: 15–17 januari 2020 

• Resa till Köpenhamn (vi reser på eftermiddagen 15/1, hemkomst på kvällen 17/1) 

• Delta i nordiskt barnforum den 16 januari i FN-byn tillsammans med alla andra 

nordiska ungdomsgrupper.  

• Slutföra och anta de nordiska barnens gemensamma resolution.  

• Ministrar, politiker och andra beslutsfattare kommer också att delta i evenemanget.  

• Vi bor på Globalhagen Hostel i Köpenhamn  

• Chans att lära känna och umgås 80 ungdomar och 20 vuxna från runtom Norden.  

• Göra en plan för hur vi kan arbeta vidare med rekommendationerna från det nordiska 

barnforumet hemma på Åland.  

Arrangörerna betalar resa, boende och mat, fickpengar behöver man stå för själv 

3. Aktiviteter hemma på Åland: februari – juni 2020 

• Genomför handlingsplanen tillsammans med gruppen 

• Ordna möten och träffar med åländska politiker och beslutsfattare för att berätta om 

rekommendationerna från det nordiska barnforumet.  

• Fortsätt att tala ut och ge goda råd till dom vuxna.  

https://forms.gle/odTm5iVu2SUk9rgp8
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Mer viktig information 
Vi erbjuder dig: 

• Möjligheten att påverka andra och ge goda råd till vuxna  

• Fortbildning i hur man påverkar och kampanjar för 
barns rättigheter 

• Kunskap i kommunikations- och presentationsfärdigheter 

• Resa till Köpenhamn, Danmark 

• Chans att träffa ungdomar och politiker från Norden  

• Chans att få nya vänner 

• Möjligheten att ha roligt! 

 

 

 
I Köpenhamn kommer du att bo på Globalhagen Hostel. Det är ett icke-vinstdrivande, eko-vänligt 

hostel som drivs av frivilliga personer. Rummen är inredda med globala teman. Du kommer bo i 

rum indelat enligt kön med ungdomar både från din region och andra länder. Det finns en stor 

sovsal med plats upp till 20 personer där några kommer att bo. Andra kommer bo i rum med 6-8 

bäddar och några i mindre rum med 2-4 bäddar. WC 

och dusch finns i korridoren. De vuxna som reser med 

som ledare kommer att bo på samma hostel. 

Globalhagen Hostel ligger i stadsdelen Nørrebro. 

Härifrån tar det ca 10 minuter med buss och sedan 5 

minuter till fots innan man kommer till FN-byn där 

nordiskt barnforum äger rum.   

Mer information:  https://www.globalhagen.dk/ 

 

Vem arrangerar och vad kostar det?  

Nordiskt barnforum är ett samarbete mellan nordiska ministerrådet, Danmarks socialministerium 

och Unicef i de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet betalar för resekostnaderna, boende och 

mat under vistelsen i Köpenhamn. Fickpengar ingår inte, så det behöver man stå för själv.  

 

 

 

OBS 

Kom ihåg att visa det 

här pappret till dina 

vårdnadshavare. Det är 

viktigt att få stöd och 

lov från dem för att 

delta.     
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