
ALTERNATIVRAPPOR
T FRÅN ÅLAND TILL 
FN:S 
BARNRÄTTSKOMMIT
TÉ
- Ett gemensamt 
projekt



Tillsammans kan vi 
samla alla viktiga 
erfarenheter om 

barns rättigheter på 
Åland i en första 

egen åländsk 
alternativrapport till 

FN!



• En viktig del av att följa barnkonventionen

• Möjlighet att samarbeta och skapa en aktuell lägesbild 
kring barns situation på Åland 

• Möjlighet att tillsammans diskutera barnpolitiken, vad 
som borde prioriteras just nu osv

• Identifiera luckor och också framsteg - hur kan vi bli 
ännu bättre?

Rädda Barnens valprogram: ”Rapportering och 
uppföljning av de rekommendationer som ges av FN:s 
kommitté för barnets rättigheter systematiseras.”

Varför?



• Juridiskt bindande avtal med regler för hur barn och 
unga får behandlas

• Gäller alla barn = alla människor under 18 år (art. 1)
• 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans 

utgör en helhet
• Den 20 november 1989 beslöt FN:s 

generalförsamling att anta Barnkonventionen
• Finland och Åland antog barnkonventionen år 1991
• Världens mest ratificerade konvention om 

mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barns 
rättigheter



Fyra grundläggande principer:

• alla barn har samma rättigheter (art. 2)
• barnets bästa (art. 3)
• alla barn har rätt till liv och utveckling (art. 6)
• respekt för barns åsikter (art. 12)

Barns rättigheter



Barnkonventionen har kompletterats med tre 
fakultativa protokoll:

1. Barn i väpnade konflikter (2000, Finland 2002)
2. Handel med barn, barnprostitution och 

barnpornografi (2000, Finland 2012)
3. Möjlighet att lämna in klagomål till FN:s 

barnrättskommitté (2011, Finland 2016)

Tre fakultativa protokoll



• Ett oberoende expertorgan som består av 18 experter
• Kommittén sammanträder i Genève och håller normalt tre 

sessioner per år 
• FN:s barnrättskommitté granskar regelbundet varje 

konventionsstat
• Vart femte år ska staterna lämna en rapport om de framsteg 

som har gjorts
• Kommittén granskar rapporterna och diskuterar med 

representanter från statens regering och civilsamhället
➢ Drar slutsatserna och ger rekommendationer om hur 

staten kan förbättra sitt arbete för att leva upp till 
barnkonventionen.

FN:s barnrättskommitté



• Skapa en effektiv mekanism för att samordna genomförandet av 
politiken för barnets rättigheter, med tillräckliga resurser

• Stärka barns delaktighet, respekt för barns åsikter
• Förstärka allmänhetens kunskaper om barns rättigheter
• Bekämpa alla former av diskriminering, hög prioritet för förebyggande av 

diskriminering (t.ex. barn med funktionsnedsättning, invandrar- och 
flyktingbarn, barn från etniska minoriteter)

• Säkerställa att principen om barnets bästa tillämpas konsekvent i alla 
beslut som är relevanta för och påverkar barn

• Förstärka mentalvårdstjänsterna för barn och säkerställer tillgångtill 
sådan undersökning och behandling som behövs

• Mer systematisk datainsamling
• Förstärka åtgärderna för att bekämpa all slags mobbning, stärka barns 

välbefinnande i skolor
• Skapa en ständig närvaro av medicinsk personal i skolor, inbegripet 

psykologer

De senaste rekommendationerna till 
Finland (2011)





• Civilsamhällets organisationer i Finland lämnar in en 
egen rapport, samordnas av Centralförbundet för 
barnskydd

• Organisationer på Åland har inte varit med i denna 
process tidigare

• Finlands senaste rapport är den första rapporten där 
Åland nämns

• Lättast om civilsamhällets organisationer på Åland 
lämnar in en egen rapport

• Processen på Åland samordnas av Rädda Barnen på 
Åland – viktigt att olika aktörer från hela Åland är med!

Alternativ rapportering i Finland 
och på Åland



• Syftet är att samla information om hur 
barnkonventionen genomförs i praktiken på Åland

• Ge FN en omfattande och objektiv bild av barns 
situation från civilsamhällets perspektiv - staternas 
rapporter fokuserar ofta på lagstiftning

• Komplettera statens rapport där den är ofullständig, 
frågor som inte är täckta eller som enligt 
civilsamhällets åsikt är felaktiga

• Påverka de slutsatserna och rekommendationerna 
som Finland får från FN - att utveckla barnpolitiken!

Syftet med alternativ rapport



1) hur barnkonventionen har genomförts i praktiken på 
Åland
2) vilka problem och trender som syns på Åland
3) vilka är utmaningarna i genomförandet av 
barnkonventionen
4) hur kommitténs tidigare rekommendationer har 
beaktats
5) konkreta rekommendationer för förbättring

Alternativrapports innehåll:



Process och tidsplan

Maj: Barnrätts-webinarium (13.5) med info och 
diskussion om alternativrapportering på Åland.

Våren och sommaren: Rädda Barnen samlar 
information från alla olika aktörer på Åland.

Augusti: Barnrätts-webinarium där första utkasten till 
temarapporter presenteras och alla intresserade har 
möjligheten att anmäla sig för att fortsätta arbetet 
med en eller flera temagrupper.



Process och tidsplan

Augusti-september: Temagrupper arbetar

September-oktober: En workshop där temagrupper 
presenterar sina rapporter och alla har möjlighet att 
ge kommentarer.

Oktober: Rädda Barnen sammanställer rapporter 
från temagrupper



Process och tidsplan

Oktober: Rädda Barnens styrelse tar beslut om 
rapportens slutliga innehåll

November: Alternativrapporten översättas till 
engelska och lämnas in till barnrättskommittén minst 
3 månader före Finlands pre-session med 
barnrättskommittén



Enkät för alla olika aktörer

• För att få en så heltäckande rapport till FNs 
barnrättskommitte som möjligt uppskattar vi att 
alla olika aktörer på Åland bidrar med sina 
observationer 

• I det här skedet är det viktigast att vi fångar upp 
allas tankar och erfarenheter

• Begränsa dig inte med att fundera på om det du 
tycker är viktigt verkligen handlar om barns 
rättigheter

• Huvudsaken det handlar om sådant som på något 
sätt rör barn (0-17 år) på Åland.



• Det uppmuntras att organisationer som arbetar direkt med 
barn involverar dem i rapporteringen. 

• Child Rights Connect uppmuntrar att barn kan lämna in sin 
egen rapport (istället för att vara en bilaga i civilsamhällets 
alternativa rapport)

• Barn borde uppmuntras att vara kreativa med formen av 
rapporten, det kan vara t.ex. citat från unga, video, konst 
etc.

• Rädda Barnens barnkonventionspiloter med i planeringen 
av barns egen rapport från Åland?

Barn och unga delaktiga i 
rapportering



Tack!

Kontakt:
jonna@raddabarnen.ax


