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Norden skal være det bedste sted  
for børn at vokse op! Derfor ønsker 
Nordisk Ministerråd at lytte til børn og 
høre deres bud på, hvordan vi kan styrke 
børneinddragelse i Norden. FNs Børne-
konvention giver børn ret til at blive  
hørt, og den rettighed ønsker Nordisk 
Ministerråd, at børn og voksne bliver 
bedre til at realisere i fællesskab. Derfor 
har Ministerrådet inviteret UNICEF  
som partner til at planlægge og udføre.  
Det Nordiske Børneforum, hvor 80 børn 
fra de fem nordiske land og Færøyene, 
Grønland og Åland mødes i FN Byen  
i København den 16. januar 2020.

Inden børnene mødes, har der været  
afholdt nationale konsultationer, hvor 
hver børnedelegation har udarbejdet 
input til en fælles resolution. Resolu-
tionen kommer med forslag og ideer til, 
hvordan vi i fællesskab kan gøre Norden 
endnu mere inkluderende for børn.  
Efter den 16. januar skal resolutionen 
gøres konkret, og dens ideer skal sættes i 
værk i hele Norden. Til det har vi brug for, 
at voksne involverer sig i projekter og  
sammen med børnene trækker i  
arbejdstøjet. Dermed kan Norden blive 
den region i verden, der virkelig lytter  
til sine borgere – unge som gamle.

Som voksen har du en unik mulighed  
for at blive inspireret og trænet i 
børneinddragelse på Det Nordiske  
Børneforum. Du kan deltage i en  
workshop om børneinddragelse ved  
konsulent Tove Kjellander, som har 
mange års erfaring med børns  
rettigheder og inddragelse. 

Du får mulighed for at mødes med  
en national børnegruppe til en drøftelse 
af, hvordan børn og voksne i fællesskab 
kan få ideerne fra resolutionen vakt til 
live i en nationale kontekst, og du  
får lejlighed til at interagere med  
spændende kollegaer fra hele Norden.

Vi glæder os til at  
se jer i FN Byen  
torsdag den 16. januar
kl. 11 – 16

Marmorvej 51, 
2100 København Ø, 
Danmark. 
Telefon: + 45 3527 3800
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10.00  Frivillig rundvisning i FN Byen

10.30  Ankomst og check-in

11.15 Velkomst

 FÅ VIDEN OM UNICEFS BØRNESYN
 Børnesynet har ændret sig dramatisk gennem de sidste hundrede år. UNICEF arbejder med  
 det børnesyn, som er indeholdt i FNs Børnekonvention.  Det er en rettighedsbaseret tilgang,  
 og UNICEF ser børn som ressourcestærke og medskabende individer. Vi arbejder for at styrke  
 børns tro på egne evner og træner dem i at sige deres mening. Voksne skal invitere børn til at  
 deltage i meningsfulde samtaler, for børnene vil gerne inviteres.

 MØD NORDENS BØRN SOM VIL PRÆSENTERE BØRNENES RESOLUTION
 Nordiske børn vil præsentere resolutionen, som kommer med anbefalinger til, hvordan vi i   
 fællesskab kan gøre Norden endnu mere inkluderende for børn. I månederne op til denne  
 dag har nordiske børn udarbejdet nationale input til den fælles resolution indeholdende  
 temaerne: kendskabet til rettighederne, inddragelse og fællesskab. 

12.00  Frokost

12.30 FÅ TIPS OG TRICKS TIL BØRNEINDDRAGELSE
 Tove Kjellander er ekspert i børns rettigheder og børneinddragelse. Hun besidder stor erfaring  
 som underviser og moderator af disse emner hos nordiske organisationer, kommuner   
 og politikere. Voksne vil gerne lytte og inddrage børn, men mangler ofte konkrete redskaber
 til det. Når børn bliver spurgt om de voksne er gode lyttere, svarer de oftest nej. Denne  
 workshop er en unik mulighed for at blive bedre til at lytte og inddrage børn. Det sker i en   
 vekselvirkning mellem læring om fordele og udfordringer ved børneinddragelse og erfarings- 
 udvekslings og netværksopbyggende samtaler. 

13.45 Pause

14.00 VIRKELIGGØR RESOLUTIONEN SAMMEN MED BØRN – UNICEF
 Fremadrettet skal resolutionens forslag blive levende gennem lokale, nationale og nordiske   
 initiativer. Som voksen kan du dels være en aktiv aktør i samskabelsen og dels være med til 
 at åbne døre for nogle af disse initiativer. I dag faciliteres første skridt i nationale netværks  
 grupper, hvor de enkelte børnegrupper præsenterer deres nationale handlingsplaner. I net-  
 værksgrupperne har du en enestående mulighed for at øve dig på det, du netop har lært om  
 at blive bedre til at lytte og inddrage børn. Sammen drøfter børn og voksne, hvad de i fælles- 
 skab kan gøre for at resolutionens ideer bliver til virkelighed.

15.30 Fælles afslutning. Programmet slutter kl. 16. 
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Program

Parallelt er der et selvstændigt børneprogram hvor de udarbejder  
nationale handlingsplaner på baggrund af resolutionen. 

KUN FOR BØRN 
10.00-12.15 Træning i advocacy for de nordiske børns resolution  
 v/Zoë Speekenbrink

13.00-13.45 Workshop: præsentation af nationale handlingsplaner
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Astrid Krag, Social- og indenrigsminister (DK) 
Karen Hækkerup, Generalsekretær, UNICEF Danmark 
Paula Lehtomäki, Generalsekretær, Nordisk Ministerråd (FIN)
Ásmundur Einar Daðason, Social- og børneminister (IS)
Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, Socialminister (Færøerne)
Martha Abelsen, Minister for Sundhed, Sociale Anliggender og  
Justitsområdet (Grønland)
Tove Kjellander, Projektleder, underviser og moderator med  
fokus på børns rettigheder, Vinkelrätt (S) 
Zoë Speekenbrink, Programme Officer, Børnevenlige Byer og  
Kommuner, UNICEF UK  
Anne Mette Friis, National chef, UNICEF Danmark 
UNICEF colleagues from the whole Nordic region

Det Nordiske Børneforum afholdes i FN Byen med deltagelse af op til 
80 børn og 70 voksne fra alle de nordiske lande, Grønland, Færøerne og 
Åland.

VIGTIGT
Der er høje sikkerhedskrav for at komme ind i FN Byen. Indregistrering 
af alle gæster tager tid. For at kunne være på plads til programmets 
start opfordres alle til at komme i god tid.  
HUSK AT MEDBRINGE FOTO-ID

TILMELDING
Tilmelding sker via mail til Elisabeth Jacobsen ejacobsen@unicef.dk. 
Senest den 20. december 2019. Arrangementet er gratis, men voksne 
dækker selv egne rejseomkostninger.

Kontakt for yderlige information
Anne Mette Friis, amfriis@unicef.dk, +45 2721 3048
Elisabeth Jacobsen, ejacobsen@unicef.dk, +45 2299 6461

Astrid Krag

Karen Hækkerup

Paula Lehtomäki
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