
HUSK BØRNS STEMMER
KÆRE BYRÅDSKANDIDAT

Ved det forestående kommunalvalg er børn og unge en stor gruppe i samfun-
det, som står uden en stemme. Det betyder, at de ikke har nogen indflydelse 
på de politiske beslutninger, der ellers vil få betydning for deres hverdag de 
næste fire år.

I UNICEF Danmark tror vi på, at børn og unge har ret til at blive hørt i beslut-
ninger, der har indflydelse på deres egen tilværelse. Børn er eksperter i deres 
eget liv, og derfor er det vigtigt, at politikerne lytter til deres erfaringer og be-
hov, når de skal træffe beslutninger, der har betydning for børnenes hverdag 
og trivsel.

Vi har foretaget en rundspørge blandt de danske kommuner, der viser, at hver 
fjerde kommune hverken rådfører sig med børn eller organisationer, som vare-
tager børns tarv og interesser. Det betyder, at børnene ikke har mulighed for 
at blive hørt i de lokalpolitiske beslutninger, som ellers har betydning for deres 
hverdag. Det mener vi i UNICEF Danmark, at vi som samfund kan gøre bedre.

Ifølge artikel 12 i FN’s Børnekonvention har børn ret til at sige deres mening i 
alle forhold, der vedrører dem. Det gælder især ved enhver behandling af en 
myndighed i sager, der har betydning for barnet. Her har barnet ret til at blive 
hørt enten direkte eller gennem en repræsentant, der kan tale på vegne af 
barnet.

Derfor vil vi gerne sende dig en række gode råd til, hvordan du som politiker 
bedre kan lade børn og unges stemmer blive hørt i de kommunale beslut-
ninger, som kommer til at præge deres hverdag de næste fire år.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at huske børnenes stemmer.

God valgkamp!

Med venlig hilsen

 

Steen M. Andersen

Generalsekretær i UNICEF Danmark



BØRN HAR RET TIL AT BLIVE HØRT

Ifølge artikel 12 i FN’s Børnekonvention har alle børn ret til at sige deres 
mening og blive hørt i sager, som vedrører dem. Børnekonventionen er 
indrettet på den måde, at offentlige myndigheder ikke kan bare kan vente 
på, at barnet udtaler sig. De skal derimod sørge for, at barnets synspunkter 
kommer frem.

Du kan som lokalpolitiker hjælpe med at give børnene en stemme ved at:

• spørge de andre politiske kan-
didater om, hvordan de sikrer, at 
børns synspunkter kommer frem 
i sager, som angår børn.

• være med til at sikre, at 
børnene i din kommune får reel 
medindflydelse i sager, som 
vedrører dem.

• spørge kommunen eller det 
relevante byrådsmedlem om, 
hvordan de sikrer, at børns inter-
esser varetages.

• opfordre til, at byrådet bedre 
udnytter det lokale ungdoms-
råd, hvis der er sådan et. Ellers 
kan du opfordre til, at der bliver 
stiftet et ungdomsråd.

• være med til at sikre, at 
forslag fra kommunens unge tag-
es med i byrådets overvejelser.

• spørge kommunens ung-
domsråd eller elevråd, om de 
føler, at de bliver lyttet til og tag-
et seriøst.

• undersøge, hvordan det er at 
være barn i din kommune. Hvor 
mange penge bliver der brugt på 
børn, og hvordan har udviklingen 
været gennem de seneste år? 

• undersøge, om byrådet har 
fået opfyldt deres mål for børn 
og unge i kommunen.



BARNETS TARV
Ifølge Børnekonventionens artikel 3 skal alle handlinger, der vedrører børn – 
uanset om de foretages af kommunale eller nationale myndigheder, 
domstolene eller andre – have barnets tarv som et grundlæggende hensyn. 

Som kommunalpolitiker kan du være med til at sikre barnets tarv i sager, 
der drejer sig om børn. Det kan du gøre ved at være med til at skabe gode 
rutiner for, at der i byrådet altid bliver foretaget en vurdering af, hvad der er 
det bedste for barnet. Det kan være i sager om f.eks. fritidstilbud, skole og 
uddannelse eller parker og legepladser.

 FN’S BØRNEKONVENTION 

OM BØRNEKONVENTIONEN:

• Den blev vedtaget af FN i 1989. 
• Mere end 190 lande i verden har underskrevet konventionen.
• Danmark underskrev konventionen i 1991 og har dermed pligt til at 
overholde den.
• Den giver børn en række særlige rettigheder.
• Fire vigtige artikler er: retten til at blive beskyttet mod diskrimination 
(artikel 2), barnets tarv skal være et grundlæggende hensyn (artikel 3), 
retten til udvikling og overlevelse (artikel 6) og børns ret til at blive hørt 
(artikel 12).
• UNICEF er verdens største børneorganisation og arbejder for, at alle 
børn får indfriet deres rettigheder ifølge konventionen.
• Børnekonventionen kan findes i en børnevenlig udgave her.

http://ipaper.ipapercms.dk/UNICEFDanmark/Brnekonventionen/


Inklusion
Når du inddrager børn, er det vigtigt, at 
der bliver skabt et fællesskab med lige 
muligheder for at blive hørt. Fællesskabet 
skal være åbent og inkluderende for alle 
uanset etnisk baggrund, handicap eller 
lignende. På den måde er det vigtigt, at 
børnene er repræsentative for hele den 
samlede gruppe af børn og unge, så børn 
fra hele kommunen kan blive hørt og 
repræsenteret.

Respekt
Inddragelse af børn og unge skal foregå 
med respekt for deres deltagelse, og 
deres forslag skal tages seriøst. Det er 
vigtigt, at du tager hensyn til børnene 
ved at holde rigeligt med pauser, at 
sørge for vand og snacks og at gøre det 
sjovt for dem, så de kan lide at deltage.

Forståelse
Når du skal give informationer til børn 
og unge, er det vigtigt at tage udgang-
spunkt i deres alderstrin og forudsæt-
ninger, så de får en reel mulighed for at 
forstå, hvad sagen handler om. Det er 
også vigtigt, at alle informationer er til-
gængelige for børnene, så de kan danne 
sig deres egen holdning på et velin-
formeret grundlag.

Demokrati
Det er bedst, hvis udvælgelsen af børn 
og unge, som skal inddrages, foregår 
på en demokratisk måde, hvor alle børn 
kan blive valgt – også dem, som har det 
svært og har allermest brug for at blive 
hørt. Det er desuden vigtigt, at de valgte 
børn og unge kan følge deres forslag 
hele vejen gennem den politiske proces 
i byrådet. Så kan de se, at deres forslag 
bliver taget med i kommunens overve-
jelser, og at deres indsats rent faktisk 
kan gøre en forskel for deres lokalsam-
fund.

Indflydelse
Når du inddrager unge, er det vigtigt, at 
de får mulighed for at få reel indflydelse 
på de politiske forslag. Erfaringer viser 
nemlig, at overfladisk indflydelse vil få 
de unge til at føle sig frustrerede over 
ikke at blive oprigtigt hørt. De unges 
frustration kan føre til et manglende 
engagement, og det vil på den anden 
side skabe frustration i kommunens 
forvaltning. I sidste ende kan det betyde 
et frugtesløst samarbejde på grund af 
manglende tillid på begge sider, og hele 
indsatsen kan vise sig at have været 
forgæves. Derfor er det vigtigt, at man 
fra starten tager inddragelsen seriøst og 
giver de unge en reel mulighed for at få 
indflydelse.

GODE RÅD TIL INDDRAGELSE AF BØRN

Husk!

Det er ikke let for voksne at vide, 
hvordan man inddrager børn og unge 
på en god måde. Derfor er det en 
god ide, at du forbereder dig grundigt 
og rådfører dig med organisationer 
som Dansk Ungdoms Fællesråd eller 
UNICEF Danmark, som har eksper-
tise på området.



Relevans
Inddragelse kan foregå i alle aldre og 
på alle niveauer i kommunen. Det kan 
finde sted i både folkeskolen, børne-
haven og byrådet. Inddragelse behøver 
ikke at handle om kæmpestore kommu-
nale projekter. Det handler alene om at 
spørge de lokale børn og unge i sager, 
som er relevante for dem. Det giver 
mening at spørge børnene om indret-
ningen af en ny legeplads, ligesom det 
giver mening at spørge de unge om, 
hvilke koncerter eller andre kulturelle 
arrangementer der kan gøre det mere 
indbydende for dem at være unge i 
deres kommune.

Kontinuitet
Et godt samarbejde med de lokale børn 
og unge bliver ikke skabt fra den ene 
dag til den anden. Det kræver, at der 
bliver etableret en positiv kultur omkring 
samarbejdet. Hvis de unge føler sig en-
gagerede omkring deres deltagelse, vil 
det smitte af på de yngre generationer 
af børn og unge. Det kræver på den 
anden side, at de føler, at de bliver lyttet 
til, at de bliver taget seriøst, og at de 
får en reel mulighed for at få indflydelse 
på de beslutninger, som vedrører dem. 
Derfor er et godt samarbejde mellem 
kommunen og de lokale børn og unge 
noget, som kan tage tid at opbygge.

GODE RÅD TIL INDDRAGELSE AF BØRN

INSPIRATION: INDDRAGELSE AF 
BØRN OG UNGE I AARHUS 
KOMMUNE

Mange kommuner landet over 
har i dag succes med inddra-
gelse af børn og unge. 

Her er et par eksempler fra 
Aarhus Kommune, hvor man 
har arbejdet med inddragelse 
på flere niveauer:

• Aarhus Kommune har siden 2009 
haft et ungebyråd med 31 medlemmer 
og 9 suppleanter i alderen 13-17 år. De 
er alle blevet valgt af de lokale unge i 
byens fire områder: Nord, Syd, Vest og 
Gellerup. Ungebyrådet har hvert år syv 
byrådsmøder, og de mødes en gang om 
året med det voksne byråd. De har givet 
indstillinger til det kommunale byråd på 
emner såsom sund skolemad, udsatte 
unge og et bedre undervisningsmiljø i 
skolerne.

• For et par år siden indførte Aarhus 
Kommune projektet ”Medborgerskab i 
hverdagen 0-18 år,” som har til formål at 
forberede børn på at blive demokratiske 
medborgere i det danske samfund. Her 
giver man børnene medansvar og med-
indflydelse i den enkelte børnehave, 
folkeskole og SFO, så børnene lærer at 
bidrage konstruktivt til et fællesskab.



KONTAKT 

Peter Klaaborg, kampagnemedarbejder 
Telefon: +45 35 27 38 00
Mobil: +45 51 36 59 34 
E-mail: huskboernsstemmer@unicef.dk

Hvis du skulle have nogle spørgsmål til vores kampagne eller til inddragelse af børn og unge, 
er du meget velkommen til at kontakte:


