BARNKONVENTIONSPILOTER 2019
Slutrapport 2019
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Barnkonventionspiloter 2019
För sjätte året i rad erbjöd Rädda Barnen på Åland sex stycken sommarjobb för ungdomar
mellan 15–17 år. Denna gång fokuserade vi speciellt på ungas möjligheter att påverka
samhället.
Tanken var att dels koppla ihop föreningens arbete med kommande val på Åland och dels
stärka ungas delaktighet inom politiken och samhället.

Marknadsföring:
Rekryteringen av sommarjobbare inleddes i december 2018 med annonser i sociala medier,
på föreningens hemsida och hos AMS. I januari fortsatte vi med skolbesök på
Sjöfartsgymnasiet, Ålands lyceum, Godby Högstadieskola, Strandnäs högstadieskola och
Ålands Folkhögskola. Dessutom lämnade vi annonser om sommarjobbet på Övernäs
högstadieskola, Kyrkby Högstadieskola och Hotell- och restaurangskolan.·

Rekryteringsworkshop:
I vanlig ordning ordnades två rekryteringsworkshops den 2-3 februari. Ledare var Rädda
Barnen-utbildarna Moa de Haas och Alexandra Petterson, Barnkonventionsansvarig Jonna
Varsa och Barnens Internet Tanja Rönnberg. Totalt deltog 45 ungdomar mellan 14-17 år.
Deltagarna lärde sig om Rädda Barnen och barns rättigheter samt planerade i smågrupper
DrömÅland för barn och unga. Materialet och idéer från rekryteringsworkshop har Rädda
Barnen spridit efter workshopen till exempel som en Youtube-film.
I utvärderingen skrev många deltagare att de hade lärt sig om barns rättigheter och Rädda
Barnens verksamhet, men också hur unga kan påverka samhället.

Jag har fått upp
ögonen för vad som
borde förbättras i
samhället och vad
man kan göra för
att uppnå målen.
-Deltagare,
rekryteringsworkshop

Rekryteringsprocess:

Jag har lärt mig att
tänka mer på
djupet hur Åland
kan förbättras för
barn och unga.
-Deltagare,
rekryteringsworkshop

I år inkom 61 ansökningar till sommarjobben. Av dessa (antar) var 47 sökanden tjejer och 14
killar. Rekryteringsgruppen bestod av Barnkonventionsansvarig Jonna Varsa, ansvarig för
Barnens internet Tanja Rönnberg och Vik verksamhetsledare Lotta Angergård. Alla
ungdomar som erbjöds jobb tackade ja. Barnkonventionspiloterna 2019 var Alma Ölander,
Costin Moise, Joud Azar, Sean Salwathura, Maja Hallbäck och Oscar Näslund. De anställdes
för tiden 9.6-5.7.2019 på 80 % med en lön om 1 170 euro.

Planering av programmet
Planeringen av programmet började samtidigt som planeringen för rekrytering. Vi ville
behålla vissa delar från tidigare åren men också lämna utrymme för årets piloters egna
intressen. Temat “ungas möjligheter att påverka samhället” var ett ganska tydligt val
eftersom vi har valen på Åland i höst. Inför sommarjobbet ordnades en träff den 14 mars där
de blivande piloterna fick information om arbetets innehåll och tyngdpunkter samt möjlighet
att lära känna varandra och delta i planeringen av programmet i förhand.

Arbetet
År 2019 jobbade barnkonventionspiloterna med många olika projekt. En del av programmet
var planerat på förhand, men mest hade piloterna möjligheten att själva skapa sina
arbetsprojekt enligt eget intresse.
Utbildning för barnkonventionspiloter
Under sommaren fick barnkonventionspiloterna utbildning om Rädda Barnen som organisation
och Utbildningarna leddes av föreningens personal Lotta Angergård vik. Verksamhetsledare
och Janina Björni, verksamhetsansvarig inom barnskyddets område. En extern föreläsare bjöds
också in och Sofia Enros från Regnbågsfyren berättade om könsstereotyper och
regnbågsfrågor. Piloterna besökte Ålands brottsofferjour och under besöket fick de
information om om vad som görs på brottsofferjouren samt vart barn och ungdomar kan
vända sig för att få hjälp i rättsliga processer. Barnkonventionspiloterna deltog också på
Alandica Debatt och lyssnade på föreläsningen om barnkonventionen i praktiken.
Ungas möjligheter att påverka samhället
Piloterna gjorde en take over på Nya Åland och på Ålands Radio. Syftet var att ge unga makt
i samhället, visa att unga kan och att det är viktigt att ungas röster får höras i media. Vi ville
också utbilda radion och tidningen om att ha ett ungdomsperspektiv i sitt arbete. På Nya Åland
tog Alma och Costin över chefredaktörens roll för en dag samt höll en workshop för
personalen som handlade om att unga behöver synas mer i media. Piloterna säger i
utvärderingen att de “blev bra bemötta, att det var roligt, intressant och lärorikt, båda parter
tog åt sig”. Artikeln om take-over kan läsas här. På Ålands radio jobbade Alma, Costin, Sean
och Oscar för en dag samt höll en workshop för personalen som handlade om att unga
behöver höras mer i radion. Radiointervjun om takeover kan lyssnas här.

Hela dagen var rolig,
men framför allt att få
det svart på vitt att unga
saknas i nyhetsrapporteringen var
viktigt. Det förstod jag
främst genom övningen
där vi räknade bilder på
unga i tidningen.
Viktigt att komma ihåg att unga
också kan höras som experter i
olika frågor, och att medvetet
välja nyhetsvinklar som är
relevanta för unga.
-Personal, Nya Åland

Vi lärde oss att vi
glömmer bort barnoch
ungdomsperspektivet.
Det blev en
ögonöppnare.
-Personal, Ålands radio

Piloterna ville ta över Landskapsregeringen, men eftersom alla ministrar gick på semester efter
midsommar, fick 2 piloter chansen att arbeta en dag med Lantrådet Katrin Sjögren, som
jobbade som jour under semestertiden. Under dagen pratade barnkonventionspiloter Sean
och Oscar med lantrådet om olika aktuella frågor på Åland.

Lantrådet var intresserad, öppen till våra
åsikter, lätt att diskutera med och gav
konkreta svar.
Vi tyckte att detta besök var viktigt för att
lantrådet har så stor roll i vårt samhälle och
vi ville prata med henne om hon har barn
och ungdomar i åtanke när hon fattar beslut.
-Oscar och Sean, Barnkonventionspiloter 2019

För Alandica debatt planerade barnkonventionspiloterna ett seminarium om ungas delaktighet
och ledde programmet. Under sommaren hade barnkonventionspiloterna många olika möten
med makthavare i åländska samhället. Vi besökte lagtinget och träffade lagtingsledamöter samt

hade möte med landskapsregeringen. Vi hade också ett möte med integrationsprojektet En
Säker Hamn om inflyttade ungas rättigheter och hur de kan stärkas.
Sprida information om barnkonventionen
På första dagen på sommarjobbet deltog Rädda Barnen och barnkonventionspiloterna på
Demokratifesten den 9 juni. Vi samlade åsikter från unga om viktiga frågor som rör barn och
unga och alla hade möjligheten att spela ett spel om barns rättigheter.
Två av piloterna var delaktiga i ett projekt som Rädda Barnen planerar tillsammans med
fältarna i Mariehamns stad samt olika Internetleverantörer på Åland. Projektet går ut på att
skydda barn från pornografi som lätt finns tillgänglig för den som har ett
internetabonnemang. Piloterna bekantade sig med vilka artiklar i barnkonventionen som är
aktuella för detta projekt samt gav ett ungdomsperspektiv på hur projektet bäst kan byggas
upp.
Inför midsommar valde piloterna att tillverka en film som uppmärksammar barn som är i
närheten av vuxna som dricker alkohol under högtider. Piloterna ville förmedla budskapet
att vuxna skall avstå från alkohol när barn finns i närheten samt att det finns hjälp att få för
det barn som utsätts för detta. Piloterna ville även lyfta barns rättigheter i filmen. Inför filmen
bad piloterna om kommentarer från både vuxna och barn. De ställde frågor face to face till
okända på stan men även genom sociala medier och chattar.
Folkhälsan på Åland bjöd in Rädda Barnen på Åland för att arrangera aktiviteter för
ungdomar i årskurs 6-9 på ett sommarhäng på Gregersö. Barnkonventionspiloterna ordnare
aktiviteter om barns rättigheter under två dagar på sommarhänget. Piloterna planerade och
genomförde t.ex. sakletartävling och skattjakt med tema barnkonventionen. Aktiviterna var
uppskattade och deltagarna lärde sig om barns rättigheter, trots att det var lite svårare för
inflyttade barn som inte hade svenska som modersmål.
Vi skapade material om barns rättigheter för barn också på arabiska och gav materialet som
present till Röda Korset som jobbar med inflyttade barn och ungdomar.
Barnkonventionspiloterna hann också hålla ett Ungdomskaffe med god sommarfika och där
ungdomar pratade om olika intressanta ämnen, t.ex avgiftsfri andra stadiet, porr och normer.
Ungdomskaffet var väldigt välbesökt.

Utvärdering
Då piloterna hade jobbat 2 veckor, halva tiden, erbjöds de utvecklingssamtal. Under samtalen
diskuterades arbetsklimatet, hur det går att jobba i grupp, arbetstider, om handledningen

varit tillräcklig. Enskilda utvärderingssamtal hölls också på sista dagen på jobbet. Appen
Trello användes för schema samt utvärdering av olika projekt och besök. Detta var lyckat.
Sammantaget tyckte Barnkonventionspiloterna att jobbet varit roligt och väldigt lärorikt.
Åsikterna varierade gällande arbetstakten, en del tyckte att den varit bra, andra menade att
vi hade lite för många projekt på gång samtidigt. De tyckte att de fått bra och tillräckligt stöd
för att utföra sina arbetsuppgifter. Inför nästa år önskar de tydligare arbetsbeskrivning innan
jobbet börjar, eftersom det varit svårt att bilda sig en uppfattning på förhand om vad vi
kommer att göra på jobbet. Att börja jobbet med att delta på Demokratifesten upplevdes
som för svår början, det behövs mer information om Rädda Barnen innan vi börjar själva
aktiviteter.
Från handledarnas synvinkel är det viktigt att alla får handledning för individuella projekt. Om
vi väljer att ha dom nästa år också kan vi kanske boka in olika tider för individuella projekt.
Det är också viktigt att tänka på och prata om gruppdynamiken samt tydliga riktlinjer om hur
vi jobbar direkt i början. Vi måste också säkerställa att alla hela tiden förstår syften med olika
projekt som vi jobbar med.

Slututvärdering från barnkonventionspiloterna
Vad har jag lärt mig som barnkonventionspilot?
“Allt möjligt, saker som jag aldrig trodde att jag skulle vara intresserad av. Mitt tankesätt har
förändrats av dehär sommarjobbet”
“Jag har lärt mig massa om barnkonventionen och blivit mer allmänbildad”
“Jag har lärt mig olika saker om t.ex. barnkonventionen. Jag har också lärt mig saker som en
person kommer att behöva någon gång i framtiden.”
“Massor. Om barns rättigheter, mer om regnbågsfrågor, vad brottsofferjouren är, mer om
politik, samarbete i en grupp, mer om planering, dokumentering, mer om miljöfrågor, osv.”
“Har lärt mig mer om barns rättigheter vilket var mitt mål innan jag börja jobbet!”
“Jag har lärt mig massor!! Men mest om barnkonventionen och att jobba tillsammans med
olika sorters människor!”
Vad var det bästa med sommarjobbet?
Det bästa med det här sommarjobbet är att man får vara kreativ och allt är möjligt om man
är villig att lägga arbete på det. Det har varit kul att få se att en liten tanke om en idé tillslut
blir till verklighet. Det har varit så kul de här veckorna och vi har haft sånt otroligt bra
samarbete i hela gruppen.😃
Allt var lika bra, men bäst var att alla hade respekt för andras åsikter

Att lära känna nya människor och känna att man gör skillnad på små saker som kommer göra
världen bättre för barn och unga!!
ALLT har varit roligt på sitt sätt. Särskilt om jag kanske tyckte mindre om en idé från första
början så blev jag att gilla den under tiden jag jobbade med den
Vara me Lantrådet, det var skitkul och lärorikt
Att få vara en dag med Katrin Sjögren
Vad kan förbättras?
“Bättre datorer är det ända jag kommer på just nu”
“Det var roligt att börja med demokratifestivalen. Men till åren framöver så skulle det vara
bra att börja någon dag före ens första projekt så att man kan känna sig säker på sin sak och
förberedd när man kommer dit och att man vet lite mera om Rädda Barnen och
Barnkonventionen!”
Varför borde en söka jobbet som Barnkonventionspilot?
“Man lär sig så mycket! Mer än vad man kan tro! Det är verkligen det bästa sommarjobbet
man kan ha!🤩”
“Man borde söka det eftersom det är mera en bara ett sommarjobb. Man får flera kompisar,
erfarenheter och man blir mera allmänbildad (Som man kommer att ha stor nytta av i
framtiden)”
“För det va trevliga ledare och väldigt lärorikt arbete”
“Eftersom det är jätte roligt och omväxlande vilket gör att det inte blir så tungt. Och även
när det blir tungt så gör vi så roliga och intressanta grejer att man verkligen vill vara här!🤩”
“För att de är ett sommarjobb som handlar om så mycket mer än bara pengarna”

