
 
 

 
Pressmeddelande 30 september 2019  

Ungdomar sökes för påverkansresa  
Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen på Åland samarbetar 

för att ge för åländska ungdomar möjlighet att delta i nordiskt toppmöte i Köpenhamn 16 januari 

2020. Syftet med projektet är att samla ungdomars tankar och idéer om hur man kan öka kunskap 

om barns rättigheter och ge råd och tips till beslutsfattare om hur barn och ungdomar på Åland och i 

Norden kan bli mer delaktiga och må bättre. Första steget är att bjuda in och skapa en grupp 

åländska ungdomar i åldern 12–17 år som vill följa med på den här påverkansresan. Det finns plats 

för upp till tio ungdomar att delta. Projektet bekostar deltagarnas resa, boende och mat. 

Nordiskt barnforum är ett historiskt första toppmöte som arrangeras på initiativ och med finansiering 

av nordiskt ministerråd. Bakgrunden till mötet är att det på nordisk nivå finns en gemensam vision 

om att Norden ska vara bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp. Trots att vi i många 

avseenden har det fantastiskt bra i Norden sett ur ett globalt perspektiv, så vet vi att alla barn och 

unga inte har förutsättningar att må bra. Det här gäller Norden generellt sett och även på Åland 

vilket resultaten från enkäten Hälsa i skolan bekräftar.  

Genom att finansiera det här mötet vill nordiska politiker och beslutsfattare göra det möjligt att höra 

direkt från barn och ungdomar. Vilka råd och rekommendationer har man till de vuxna vad gäller att 

stärka rättigheter, öka delaktighet och förbättra välmående? Ungdomsdelegationer från de fem 

nordiska länderna och tre självstyrande områdena kommer arbeta fram gemensamma 

rekommendationer inför och under toppmötet i Köpenhamn.  

Påverkansresan kommer att fortsätta på hemmaplan efter mötet i Köpenhamn. Då kommer 

ungdomarna att dela med sig av sina råd och rekommendationer till åländska beslutsfattare och 

politiker. 

”Det känns roligt att ha möjlighet att delta i det här nordiska samarbetet som är ett led i att 

uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år. Det är så viktigt att skapa plattformar där barn 

och ungas röst kan höras. Förhoppningsvis kan åländska ungdomar bli inspirerade och ännu mer 

motiverade av att få vara del av ett större nordiskt sammanhang ”, säger barnombudsman Johanna 

Fogelström-Duns.  

"När vi vill hitta lösningar på hur barn och ungdomar på Åland och i Norden kan bli mer delaktiga 

och må bättre måste vi lyssna på ungdomar och ge dom möjligheter att formulera idéer och förslag 

på förbättringar. På så sätt kan vi helt enkelt fatta bättre beslut. Jag tror att möjligheten att utbyta 

idéer och goda exempel från hela Norden blir väldigt värdefullt för både ungdomar och de olika 

regionerna som är med i projektet!”, säger Rädda Barnens barnkonventionsansvarig Jonna Varsa. 

 

Intresserade ungdomar uppmanas att hålla utkik på www.ombudsman.ax och i Rädda Barnens 

sociala media för mer information. Det går också bra att ta direkt kontakt med barnombudsman 

Johanna Fogelström-Duns eller Jonna Varsa på Rädda Barnen.  

www.ombudsman.ax/nyheter/paverkansprojekt-ungdomar-12-17-ar  

För mer information, kontakta: 

Johanna Fogelström-Duns, tel 018-25565 (johanna.fogelstrom@ombudman.ax) 

Jonna Varsa, tel 0457-3448483 (jonna@raddabarnen.ax)  
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