
Barnrättsambassadörer 2014 berättar 

 

10 juni- 9 juli har vi 6 ungdomar mellan 15-17 år jobbat som barnkonventionspiloter på 

Rädda Barnen. Vårt arbete har gått ut på att lära oss om barnkonventionen (barns 

rättigheter) och sedan jobba praktiskt utgående från den genom att ordna olika aktiviteter för 

barn och vuxna. 

 

Sille-Riin Rajala, Nathalie Häggqvist, Moa de Haas, Danesh Mahmoudi, 

Milton Manngård och Emilia Virta 

  

 

Evenemang vi gjort: 
 

Vi barnkonventionspiloter ordnade ett sommarkalas den 26 juni.  

Under tiden vi var på biblioteket kom det ungefär 500 besökare och de flesta  

var barn. Dagen blev väldigt lyckad och programmet uppskattades. 

Det fanns trottoarmålning, ansiktsmålning, tipsrunda och andra aktiviteter. Vi bjöd också på 

milkshakes.  

 

 

 
 



 
 

Onsdagen den 2 juli ordnade vi en lekdag på  

Lilla Holmen. Vi lekte grupplekar och drack saft. 

Evenemanget lockade till sig ett 20-tal barn. 

 

 

Fredagen den 13 och lördagen den 14 juni fanns vi på plats på 

S-market i jomala tillsammans med matbanken. Där samlade vi främst 

in hygienartiklar och torrvaror. Tack till alla som bidrog med varor! 

 



 
 

Den 23 juni var vi och spelade in en kortfilm i Strandnäs skola  

tillsammans med Sx2 productions. Kortfilmen handlar om barnkonventionen 

och tar upp några olika artiklar. 

 

 

Vi konventionspiloter ordnade en sagostund på biblioteket den 18 juni där vi läste  

böcker för barn. Det kom ungefär 10 stycken barn. De var väldigt intresserade 

  av böckerna och tyckte att det var jätteroligt! Vi läste i ungefär en timme och hade dessutom 

en fikapaus. 



 
 

Den 1 juli samlade barnkonventionspiloterna in pengar till Rädda Barnens  

katastroffond. Pengarna öronmärktes för att hjälpa offren för krisen i Irak. 

Vi befann oss vid Kantarellen, Maxinge och på Torggatan.  

Vi lyckades samla in nästan 300€ sammanlagt.  

STORT TACK till alla som bidrog! 

 



 
 

Vi var också till lekterapin på sjukhuset där vi såg hur det fungerade. 

 Vi ritade, vek figurer av papper och spelade spel med de som ville. 

 

 

 
 



Den 30 juni gjorde vi en undersökning som berör åldersmaktsordningen. Vi befann oss på 

Maxinge och Torggatan och ca 60 personer deltog. Sammanställningen av resultaten hittar ni 

här. 

Vi har också gjort en quiz där mer kända personer deltagit och här är frågorna de fick svara 

på. 

 

 

 

Träffar och möten med bland annat Olof Collin från Röda Korset, Nathalie Lindh och Hannah 

Olsson från svenska Rädda Barnens ungdomsförbund, ungdomskonsulent Lotta Angergård 

och 

ungdomsminister Johan Ehn. 

 

http://www.raddabarnen.ax/images/stories/dokument/pdf/SAMMANST%C3%84LLNING%20UNDERS%C3%96KNING.pdf
http://www.raddabarnen.ax/images/stories/dokument/pdf/SAMMANST%C3%84LLNING%20UNDERS%C3%96KNING.pdf
http://www.raddabarnen.ax/images/stories/dokument/pdf/Quiz.pdf%20II.pdf


 
 

 



 

 

 


