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Förslag till Genomförandeplanen för barnstrategin som Rädda Barnen på Åland kommenterar i remissvaret 
finns på utlåtande.fi.  
 
 
 
 
Rädda Barnen på Åland 
 

Utlåtande 

19.06.2021 

Ärende:  VN/14943/2021 
 

Genomförandeplanen för barnstrategin 
 

1. Barn, unga och coronakrisen 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna? 

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1: Rädda Barnen föreslår att det tydliggörs att barns och familjers situation på Åland ska 
beaktas när beslut som påverkar åländska barn fattas. Åland är en gränsregion mellan Sverige och 
Finland och det är viktigt att ta de utmaningar som en gränsregion kan ha i beaktande i olika beslut 
kring coronakrisen. Exempelvis umgänge med förälder.   

Det är viktigt att säkerställa att de stödpaket som planeras i riket för barn och unga även kommer 
barn och unga på Åland tillgodo där det är förenligt med riket och självstyrelsens 
behörighetsområden (så som gjordes t.ex. med beslut om utökat utkomststöd pga coronapandemin 
under våren 2020).   

Punkt 2: Rädda Barnen på Åland önskar att utbildningshelheten gynnar alla svenskspråkiga 
kommuner och regioner samt åländska kommuner och Ålands landskapsregering. Nationella 
informationskampanjer tar inte alltid fram material på svenska. Åland har begränsade resurser att ta 
fram eget material. Vi önskar ett ökat samarbete mellan riket och åländska barnrättsaktörer (både 
offentliga Åland och civilsamhället). Den åländska medverkan i Lape-projektet hittills har inte varit så 
stort, delvis kan det bero på språket. Kan det vara en möjlighet till en nystart när det gäller åländsk 
del i utvecklingsarbete?  

2. Bekämpning av diskriminering och ojämlikhet    

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=aaeb103b-589a-425b-aeef-366a9e66bd69
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Punkt 1: Rädda Barnen på Åland önskar att det säkerställs att data samlas in också på Åland och att 
resultatet alltid publiceras på svenska. Undersökningar i Finland görs till största del på finska så en 
utmaning för Åland är språket som då blir ett hinder för medverkan i forskningsstudier eller att 
tillgodogöra sig resultatet. Även om åländska barn har deltagit i undersökningen garanteras inte att 
resultatet publiceras på svenska.  

Punkt 2: Bjuda in även åländska barn att delta i arbetet. Vi ser en risk i att de barn som inte har 
tillgång till dator m.m. inte inkluderas i projektet. I vårt arbete med ekonomisk utsatthet inom 
barnfamiljer har vi direkt kontakt med familjer som saknar tillgång till det digitala medborgarskapet. 
Hur säkerställer man att det blir tillgängligt för barn att delta? Om det är möjligt kan vi i Rädda 
Barnen på Åland som medborgarorganisation hjälpa till att identifiera barn som kan delta i projektet.   

3. Att trygga rättigheter för utsatta barn 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 3: All viktig information om barns rättigheter ska finnas även på svenska. Det är viktigt för att 
säkra barns rättigheter, rätt till information och rätt att känna till sina rättigheter. Vi föreslår att det 
säkerställs att webbplatsen för barn som är klienter vid barnskyddet publiceras också på svenska och 
förhoppningsvis även med info och länkar för åländska barn.   

Punkt 4: Utbildningspaket för yrkesmänniskor om sexuell läggning och könsdiversitet ska finnas 
också på svenska.   

4. Skydd av barn mot våld 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

 
Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1: Vi föreslår att det säkerställs att undersökningen också följer upp vad samhället har gjort för 
de barn som blivit utsatta för våld, om de fick det stöd och hjälp de behövde.  

Punkt 2: Att effektivisera kunskaper och färdigheter hos svenskspråkiga barnatillsyningsmän och 
anställda inom barnskyddet är viktigt och utbildningshelheten borde erbjudas också till de 
svenskspråkiga. Det saknas utbildning för intressebevakare för barn på svenska i Finland. Lagen 
kräver det inte, men utgående från barnets bästa borde alla ha genomgått en utbildning.  

5. Social- och hälsovårdstjänster för barn och unga 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna? 

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  
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Tillgången till psykiatrisk vård för barn och unga behöver säkerställas. Vi föreslås att det tilläggs 
åtgärder som säkerställer att fler specialister som kan verka på svenska inom barn- och 
ungdomspsykiatri utbildas.  

6. Småbarnspedagogik och utbildning 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1 och punkt 2: Nationella informationskampanjer tar inte alltid fram material på svenska. 
Åland har begränsade resurser att ta fram eget material. Det innebär att material om barns 
rättigheter som används på Åland kommer framförallt från Sverige, men är inte alltid helt anpassat 
till Åland eftersom lagstiftningen skiljer sig åt. Säkerställ att materialet finns också på svenska och 
även en möjlighet att anpassa materialet till en Åland-version vore bra.   

7. Tillräcklig försörjning för familjen samt balans mellan arbetet och familjelivet 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna? 

Jag understöder en fortsatt beredning av dessa åtgärder 

 
Ändringsförslag eller annan kommentar:  

- 

8. Barnets nära förhållanden och kamratförhållanden 

 
Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1: Det är viktigt att säkerställa att informationsarbete genomförs också på svenska.   

Punkt 2: Rädda Barnen på Åland önskar att det säkerställs att data samlas in också på Åland och att 
resultatet publiceras alltid också på svenska. Undersökningar i Finland görs till största del på finska 
så en utmaning för Åland är språket som kan vara ett hinder att medverka i forskningsstudier eller 
tillgodogöra sig resultatet. Även om åländska barn har deltagit i undersökningen garanteras inte att 
resultatet publiceras på svenska.  

9. Barns fritid och hobbyer 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  
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Punkt 1: Rädda Barnen önskar att svenskspråkiga barns uppmärksammas i arbetet. För att 
säkerställa delaktighet inom hobbyverksamhet också till svenskspråkiga barn är det viktigt att t.ex. 
idrottens olika grenförbund garanterar tävlingsregler, anvisningar m.m. på svenska. Något som 
delvis saknas. 

10. Utvärdering av effekterna på barn och barnbudgetering 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1: Rädda Barnen på Åland föreslår att det säkerställs att statistik och information om åländska 
barn finns med i kunskapsbasen och att det är möjligt att granska åländska siffror och resultat skilt.   

11. Barns rätt att blir hörda och få information 

Vad anser ni om de föreslagna åtgärderna?  

Jag vill kommentera närmare eller föreslå en ändring 

Ändringsförslag eller annan kommentar:  

Punkt 1: Säkerställ att relevant information och tillämpningsanvisningar till lagstiftning finns 
tillgängliga på svenska.   

Punkt 2: Vi föreslår att barns rätt att höras vid vårdnadstvister och barnskyddsärenden stärks också 
genom lagstiftningen.   

Punkt 3: Det är viktigt att säkerställa att åländska barn kan också höras på riksnivån, i sådana frågor 
där Finland har behörighet och där beslutet därför påverkar också åländska barn direkt. Säkra 
åländska barns delaktighet samt möjlighet att representera Finland i olika sammanhang.  

 

Angergård Charlotte 
Rädda Barnen på Åland 

 
 
Varsa Jonna 
Rädda Barnen på Åland - Rädda Barnen på Åland är en lokalförening till 
Rädda Barnen Finland. Vårt eget arbete och vår ekonomi beslutar vi om 
lokalt genom vår styrelse och våra medlemsmöten.   

 


