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Ärende:

Rädda Barnens synpunkter på utkast till grönplan för Mariehamn

Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har barnkonventionen som grund i allt vårt
arbete. Vårt uppdrag som barnrättsorganisation vid yttranden och i remissvar är att sätta fokus
på barn och barns rättigheter, vilket enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn.
Inledningsvis vill vi tacka för möjligheten att sända in synpunkter. Vi har tagit oss an grönplanen
på ett övergripande plan då resurserna inte möjliggjort annat just nu, men vill ändå sända in
följande medskick i det fortsatta arbetet.

Allmänna kommentarer
Rädda Barnen är särskilt glad över att Mariehamns stad har tagit initiativ till att höra barn under
processen med att ta fram utkastet till grönplan för Mariehamn. För att fatta bättre beslut
gällande barns närmiljöer är det är viktigt att barn ska ha reella möjligheter till delaktighet i frågan.
Detta kräver en aktiv handling och prioritering av beslutsfattare. Rädda Barnen vill tacka
Mariehamns stad för ett bra samarbete kring barns delaktighet.
Enligt utkastet (s. 4): “En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar
vägledande och rådgivande. Den är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt för
Mariehamns stad samt för det kommande arbetet med generalplaneläggning av Mariehamn.
Arbetet med grönplanen kommer även att bidra till konkreta förbättringsåtgärder genom
åtgärdsförslag för hur grönstrukturen kan utvecklas.”
Här vill vi vill påminna att det är viktigt att barn får höras direkt och regelbundet
också i det fortsätta arbetet och i de kommande stadsplaneringsprojekt för
Mariehamns stad och i samband med alla konkreta frågor som rör barn. Rädda
Barnen vill även fortsättningsvis erbjuda vårt stöd för att bistå beslutsfattare i att
säkerställa att barnkonventionens artikel 12 efterlevs i alla frågor som rör barn.

Kommentarer om Mål 3: Strategier för rekreation
Enligt artikel 31 i barnkonventionen har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och rekreation
anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Alla barns
lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och
fritidsverksamhet ska aktivt främjas.
Under Riktlinjer för rekreation (s. 38) står det att:
• Lekparker planeras i anslutning till en grön parkmiljö och anslutna till gång- och cykelnätet.
Platsens förutsättningar för ett gott mikroklimat ska beaktas. Lekparker planeras med avstånd
till trafikleder.
Vi ser att en riktlinje gällande tillgängligheten av rekreation och andra besöksmål
finns med som sista punkt, men när det gäller lekparker och andra ställen för barns
rekreation vill vi påminna om att enligt barnkonventionen finns ett särskilt ansvar
att säkerställa att barn med funktionsnedsättning ges lika möjligheter till rekreation
och fritidsaktiviteter som andra barn.
Vi vill även lyfta fram barn och familjer som har nyligen flyttat till
Mariehamn/Åland och där det kan behövas särskilda insatser för att säkerställa att
barnen och familjer får tillräcklig information om och tillgång till de olika
rekreationsmöjligheter som finns i Mariehamn.
Under Riktlinjer för rekreation (s. 38) står det också att:
• Mariehamns parker ska ha en variation av upplevelsekvaliteter. Variationen av olika typer av
gröna miljöer är viktig för mariehamnarnas olika livssituationer och personligheter.
I riktlinjerna saknar vi tydligare skrivningar om ungdomar och deras
rekreationsmöjligheter. Stadsplaneringen som särskilt beaktar ungdomar och deras
rekreationsintressen (som är annorlunda än yngre barns intressen och t.ex.
lekparker) är viktig för främjandet av ungdomars hälsa och rättigheter.

Kommentarer om åtgärdsförslag:

I de konkreta åtgärdsförslagen saknar vi barnen och särskilt ungdomar. Barn och unga har hörts och finns
med i målen, men inte så tydligt i de slutliga åtgärdsförslagen.
Genomgående i åtgärdsförslagen rekommenderar vi att det ska det finnas ett barnrättsperspektiv samt hur
man säkerställer barns rättigheter och analyserar konsekvenser för barn i praktisk planering och
genomförandet av åtgärderna.
Enligt barnkonventionens artikel 3 ska det vid alla åtgärder som rör barn, i första hand beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa. Barnets bästa är en viktig princip att jobba med t.ex. när man tar fram strategin
för avvägningar mellan olika rekreationsintressen och belysningsstrategin för Mariehamn. I arbetet med
belysningsstrategin är det viktigt att beakta trygghetsfrågor och fråga barn om deras behov som gäller
tryggheten i Mariehamn.
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