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Barns och ungas rättigheter till delaktighet och hur de stärks i Finland
Slutseminarium för pilotprojektet: Europarådets verktyg för bedömning av arbetet för att stärka rätten till
delaktighet och inflytande för barn och unga under 18 år
Tid:
Plats:

Den 29 januari 2020 kl. 9.00-12.30
Ständerhuset, sal 3 (Snellmansgatan 9–11, Helsingfors)

Hur väl garanterar vår nationella lagstiftning barnens rätt till delaktighet och inflytande i beslutsfattandet?
Vilka strukturer och system har vi för att trygga barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande? Är barnen
själva medvetna om sina rättigheter och upplever de att kanalerna för deltagande fungerar?
Europarådet publicerade 2016 ett bedömningsverktyg som medlemsländerna kan använda för att mäta sina
framsteg när det gäller att trygga rätten till delaktighet och inflytande för barn och unga som är under 18 år.
År 2019 genomförde justitieministeriet ett pilotprojekt med verktyget i samarbete med social - och
hälsovårdsministeriet, undervisnings - och kulturministeriet, inrikesministeriet, barnombudsmannens byrå,
Finlands Kommunförbund, delegationen för etniska relationer samt Centralförbundet för Barnskydd och
Mannerheims Barnskyddsförbund.
Som avslutning till pilotprojektet ordnar justitieministeriet ett seminarium där man presenterar det utkast till
utvärderingsrapport som projektets styrgrupp godkänt samt diskuterar fortsatta åtgärder för att främja barns
rätt att delta.
Mer information:
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet (fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150231)
Info om pilotprojektet på justitieministeriets webbplats:
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM001:00/2019
Obs! Seminariedeltagarna bör vara på plats i Ständerhuset i god tid och reservera tid för
säkerhetskontrollen. I samband med säkerhetskontrollen ska deltagarna styrka sin identitet (med en
identitetshandling med foto).

Välkommen!

Projektet har fått stöd
från Europarådet
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PROGRAM
Seminariets språk är finska och engelska (ingen tolkning).
Ordförande för seminariet är Johanna Suurpää, överdirektör, avdelningschef, justitieministeriet.
8.30

Anmälan och kaffe

9.00

Seminariet öppnas
Johanna Suurpää, överdirektör, avdelningschef, justitieministeriet

9.15

Presentation av rapporten ”Vi hör utan att lyssna” om barns rättigheter till delaktighet och
inflytande i Finland samt av pilotprojektets resultat
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet

9.35

Kommentarer
Mari Väistö, delaktighetssamordnare, Centralförbundet för Barnskydd rf
Jenni Helenius, chef för undomsarbete, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
Mari Sjöström, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund rf
Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet

10.15

Frågor & diskussion

10.35

Paus

10.50

Good practices and recommendations from assessment projects in other Council of Europe
Member States
Maren Lambrecht-Feigl, Programme Officer, Children's Rights Division, Directorate General of
Democracy, Council of Europe

11.10

Nationella barnstrategin och barns rättigheter till delaktighet och inflytande
Johanna Laisaari, generalsekreterare, statsrådets kansli

11.25

Paneldebatt: Nyttjandet av resultaten av projektet samt fortsatta åtgärder
Matias Mäkiranta, ordförande, Förbundet för Finlands Ungdomsråd Nuva ry
Kirsi Pollari, expert på nationellt barnstrategiarbete
Terhi Tuukkanen, specialforskare, barnombudsmannens byrå
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet

12.10

Slutord
Maren Lambrecht-Feigl, Programme Officer, Children's Rights Division, Directorate General of
Democracy, Council of Europe
Johanna Suurpää, avdelningschef, överdirektör, justitieministeriet

12.30

Seminariet avslutas

