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BØRNEVENLIG BY
& KOMMUNE

Alle børn har ret til at vokse op i et trygt, sundt og rent miljø, hvor de bliver
værdsat og respekteret. Alle børn har ret til kernevelfærdsydelser og til at
kunne udvikle deres fulde potentiale gennem leg og læring. Alle børn har
ret til at få deres stemme hørt og blive inddraget i beslutninger, som har
betydning for dem.
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UNICEFs program ”Børnevenlig By & Kommune” støtter byer og kommuner
i at sikre, at disse rettigheder anerkendes og er en realitet for ethvert barn
i lokalsamfundet. Programmet tager afsæt i FNs Børnekonvention og FNs
Verdensmål.
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HVAD ER EN
BØRNEVENLIG BY
& KOMMUNE?

En Børnevenlig By & Kommune er styret af politikere
og myndigheder, som har forpligtet sig til at anerkende
og opfylde børn og unges rettigheder, jf. FNs
Børnekonvention. Det er en by eller kommune, hvor
børn og unges meninger, behov og rettigheder er
integreret i de lokalpolitiske vedtægter, beslutninger og
projekter. En Børnevenlig By & Kommune er dermed et
sted for alle.

SAMFUNDET KAN MÅLES
PÅ BØRNS TRIVSEL

Programmet Børnevenlig By & Kommune skaber
børnevenlige lokalsamfund og kommuner ved at
fremme samarbejdet mellem lokale myndigheder,
private virksomheder og lokale kræfter i civilsamfundet.
Dette opnås med fokus på børns rettigheder og de
grundlæggende principper i FNs Børnekonvention.
En Børnevenlig By & Kommune bliver samtidig bedre
til at levere resultater inden for FNs Verdensmål, idet
Børnekonventionen og Verdensmålene deler mange af
de samme overordnede visioner for vores samfund og
for udviklingen i verden.
Et samfund, der arbejder på at forbedre børns vilkår
ud fra en helhedsorienteret tilgang, der omfatter alt
fra forurening til sundhed, vil som attraktiv sidegevinst
også automatisk understøtte den globale dagsorden
for bæredygtig udvikling.
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HVAD ER PROGRAMMET
BØRNEVENLIG BY & KOMMUNE?
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Et globalt UNICEF-program,
der støtter byer og kommuner i
målsætningen om at blive mere
børnevenlige og leve op til FNs
Børnekonvention.
Et netværk, der forbinder byer
og kommuner med: først og
fremmest børn, herudover med
f.eks. private virksomheder,
skoler, uddannelsesinstitutioner,
organisationer, lokale medier,
foreninger og andre lokale kræfter
i civilsamfundet. Alle samles om at
realisere børns rettigheder og skabe
en Børnevenlig By & Kommune.

Børne- og ungeinddragelse.
Programmet virker bl.a. ved, at
børn og unge deltager i lokale
beslutningsprocesser, for eksempel
gennem etablering af børne- og
ungeråd. Derved øges børn og unges
engagement i lokalsamfundet - og
de lokale tilbud og lokalpolitikken vil
afspejle deres behov bedre.

En ny vinkel på kommunale
prioriteringer. Ved at forpligte sig
og blive en del af programmet
anerkender kommunen vigtigheden
af at investere i børn og unges
trivsel, herunder i de områder, der
optager børn og unge.

En styrkelse af social inklusion.
Programmet støtter byer og
kommuner i at sikre, at alle børn
reelt har lige muligheder og f.eks.
kan indgå i fællesskaber og deltage
i fritidsaktiviteter på lige fod med
andre børn. Der arbejdes på, at intet
barn overses eller er usynligt.

Et redskab, der sætter fokus på
FNs Børnekonvention og bringer
den til praktisk anvendelse.
Byen eller kommunen støttes i
at omsætte børns rettigheder til
konkret handling, enten ved hjælp
af afprøvede metoder eller i kraft af
nytænkning lokalt.

En helhedsorienteret tilgang, der
tilskynder lokale myndigheder til
at tænke bredt i forhold til børns
trivsel, så der lægges vægt på
børns trivsel hele vejen rundt i
lokalpolitikken og i lokalsamfundet.
Med en helhedsorienteret tilgang,
der omfatter alt fra forurening til
sundhed, understøtter programmet
også FNs Verdensmål for bæredygtig
udvikling.
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HANDLINGSRAMME
OG UDVIKLINGSMÅL
Programmet Børnevenlig By &
Kommune tilbyder en handlingsramme til at udvikle børnevenlige
byer og kommuner. Der er fem
hovedområder, som danner grundlag
for rammen, se figuren med de
”fem fingre”.
Alt efter lokale børn og unges
behov og forslag kan den enkelte
kommune vælge, hvilke to eller flere
af de fem områder de vil forpligte
sig til at fokusere mest på, og
hvilke målsætninger de vil have for
indsatsen. Indsatsen er en løbende
proces, som sker over tid, og der
lægges vægt på langvarige resultater,
hvor indsatsen efterhånden kan
udvides til at omfatte flere områder.
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Anerkendes og udvises af alle
i lokalsamfundet inklusiv de
lokale myndigheder, herunder
ansatte og repræsentanter for
myndighederne. Det følger
bl.a. heraf, at intet barn må
diskrimineres (f.eks. på grund
af etnicitet, køn, religion, social
herkomst, handicap, seksuel
orientering mv.).
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Ret til at
blive hørt

Ethvert barn har ret til at få
sin stemme hørt og blive
inddraget i beslutninger,
der har betydning for
barnet. Barnets mening
skal, alt efter barnets alder
og modenhed, tillægges
vægt ved f.eks. politiske
beslutninger, offentlige
budgetter, planer mv.

Ret til at blive værdsat,
respekteret og behandlet
retfærdigt

Det betyder bl.a., at barnet har ret til adgang til
skolegang, uddannelse, sundhedssystemet,
retssikkerhed, dagtilbud, familiestøtte mv.

Ret til kernevelfærdsydelser

Ret til at
være tryg

Det betyder bl.a., at barnet
har ret til beskyttelse mod
udnyttelse, vold og misbrug,
en sikker og børnevenlig
infrastruktur, at kunne færdes
trygt og frit samt et rent miljø
uden forurening og affald.

Ret til at nyde
sin fritid, at lege
og være social

Det betyder bl.a., at
barnet har ret til sociale
og kulturelle aktiviteter
samt sikre, grønne
områder og faciliteter
til at mødes med
venner, til leg mv.
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HVORDAN BLIVER VI ANERKENDT
SOM BØRNEVENLIG BY
& KOMMUNE?

Beslut jer for at blive en del af programmet og
underskriv en samarbejdsaftale med UNICEF. I aftalen
skitserer I de overordnede rammer for, hvordan I vil
organisere programmet i jeres kommune.
1
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Få anerkendt jeres kommune som børnevenlig
af UNICEF, og få tilkendt logoet ”UNICEF
Børnevenlig By & Kommune” gennem
en positiv evaluering.
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Få indsatserne evalueret af
UNICEF, her vejes resultater
og fremskridt op mod udviklingsmålene i handlingsplanen.
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Gennemfør handlingsplanen
i løbet af en periode på 2-4 år.

Hvis det viser sig, at I har behov for mere tid til at gennemføre handlingsplanen, kan I bevare status af ”UNICEF Børnevenlig By & Kommune Kandidat”
i op til 5 år. I vil stadig kunne opnå anerkendelse af ”UNICEF Børnevenlig By &
Kommune”, når det evalueres, at I opfylder jeres udviklingsmål.
Efter I har opnået anerkendelse som Børnevenlig By & Kommune, kan I
vælge at genstarte processen og udarbejde en ny handlingsplan med andre
udviklingsmål for en ny periode. UNICEF har erfaret, at resultater, som
allerede er opnået, typisk fortsætter efter endt programperiode, og at byerne
og kommunerne som regel gerne vil fortsætte samarbejdet med UNICEF.
Anerkendelsen som Børnevenlig By & Kommune forlænges og bevares under
den nye programperiode. Opstartes en ny programperiode ikke, revurderer
UNICEF anerkendelsen ca. en gang om året.

Opnå således status af ”UNICEF Børnevenlig
By & Kommune Kandidat” og få tilkendt
kandidat-logoet, hvilket I markerer med et
kick-off.
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Lav en situationsanalyse af børn og
unges rettigheder og behov i jeres
kommune, f.eks. ved hjælp af statistik,
studier af lokalpolitik mv. Børn og unge
skal høres og inddrages i processen
– inddrag også gerne forældre og
andre relevante parter.
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Lav en
handlingsplan,
som skal
godkendes af
UNICEF.

Prioritér og vælg udviklingsmål og
indsatsområder i forhold til de ”fem fingre”
under ”Handlingsramme og Udviklingsmål”.
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ORGANISERING AF ARBEJDET
I KOMMUNEN
Hver kommune vil typisk finde deres egen model for organisering af arbejdet
i forhold til, hvad der passer bedst i den lokale kontekst.
Programarbejdet vil ofte inkludere:
1) En lokal styregruppe, som står for den overordnede strategiske 		
retning og prioritering, herunder udarbejdelse af handlingsplanen for den
børnevenlige kommune. Styregruppen skal have bred deltagelse af børneog ungerepræsentanter, alle forvaltninger - samt på sigt privatsektoren
og forskellige andre civilsamfundsaktører.
2) En lokal koordinator, som står for koordinering og implementering.
Koordinatoren er typisk centralt placeret, for eksempel under byrådet eller
i borgmesterkontoret. Koordinatoren samarbejder på tværs af forvaltninger og har kontakt til alle relevante medarbejdere i kommunen.
3) Et børneråd eller anden mekanisme for børneinddragelse.
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Arbejdet sker i samarbejde med UNICEF Danmark, som bidrager med støtte
og vejledning undervejs gennem en national styregruppe.
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UNICEFs ROLLE I FORBINDELSE
MED PROGRAMARBEJDET
UNICEF Danmark vil:
• Koordinere programmet på nationalt plan, herunder sikre videndeling,
nationale rammer og koordinering på tværs af børnevenlige byer og
kommuner.
• Videregive nyttige oplysninger, vejledning og redskaber til programmet
til gavn for samarbejdet og implementeringen af handlingsplanen.
• Levere træning og teknisk hjælp.
• Omtale samarbejdet på egne medier og støtte mediedækning.
• Definere en enkel monitorerings- og evalueringsramme for programmet
i Danmark samt assistere med evaluering af fremskridt og virkning
af programmet.
• Anerkende kommuner som børnevenlige efter endt programperiode.
• Støtte forbindelser gennem lokalt og internationalt netværk, hvor muligt.
UNICEF Danmark vejledes af det globale UNICEF CFCI team.
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HVORFOR INVOLVERE HELE
LOKALSAMFUNDET?
Kommunen kan styrke samarbejdet internt på tværs af forvaltninger og
eksternt med det lokale erhvervsliv, foreninger og beslutningstagere med
henblik på at fremme børn og unges trivsel. Det inkluderende og tværgående
samarbejde understøtter det lokale demokrati, styrker fællesskabet og
skaber en oplevelse af ejerskab.

Børn og familier støttes bedre,
idet deres behov i højere
grad afspejles i kommunens
budgetter og tilbud.

Organisationer, foreninger og
meningsdannere, der arbejder
med børns trivsel og rettigheder i
lokalsamfundet, bliver bedre rustet
til at samarbejde konstruktivt med
kommunerne.
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Børn og unge bruger deres
rettigheder og bidrager med
forslag og input, som er
værdifulde for udviklingen
i lokalsamfundet.

Lokale virksomheder, der engagerer
sig i børn og unges trivsel, er med til
at opbygge stærke lokalsamfund, de
styrker udviklingen i området og opnår
anerkendelse for deres arbejde med
børns rettigheder.

Børn og unge tages med på råd og bliver hørt i Aalborg Kommune. Her deltager to unge i Aalborg
Byrådssal.

FAKTA
Børnevenlig By & Kommune: UNICEF-program for børn og unge i Danmark
CFCI: Child Friendly Cities Initiative (Interationalt navn for programmet)
FNs Børnekonvention: Gælder for alle verdens børn
Barn: En person under 18 år
Ung: En person mellem 15-24 år
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BØRNEVENLIGE TILTAG
RUNDT OM I VERDEN
Børneinddragelse via ungeforum i Island
I den islandske by Akureyri er medlemmerne af et kommunalt
ungdomsråd samtidig medlemmer af styregruppen for implementeringen af CFCI (lokalt Børnevenlig By & Kommune-program).
I styregruppen samarbejder børn og voksne bl.a. om organiseringen af et ungdomsforum med børn og unge fra alle skolerne
i kommunen. I forummet får børn og unge plads til at tale om de
ting, som de mener, er vigtige i deres kommune, og som politikerne
efter deres mening skal kende til og forstå.

Børn sætter deres egen
dagsorden i Spanien
Baseret på svar fra mere end
800 børn har ungdomsrådet
i den spanske by Avilés
udarbejdet en række forslag
til kommunalbestyrelsen
om alt fra billigere
offentlig transport til bedre
fritidsfaciliteter. Forslagene er
enstemmigt blevet godkendt
af kommunalbestyrelsen og
udmøntet i konkrete tiltag.

48 lande implementerer Børnevenlig By & Kommune
11 lande er i proces
5600 byer og kommuner på verdensplan
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Kammeratbænk i finske dagtilbud
I den børnevenlige by Nokia i Finland har man videreudviklet en
metode, som bruges til at indsamle information om børns oplevelser
om trivsel og inklusion i dagtilbud. Metoden, som kaldes ”Children’s
Quality Game”, afdækkede for eksempel, at nogle børnehavebørn
oplevede at være udenfor eller ladt alene under udendørsaktiviteter,
og at det blev oplevet som mobning. Byen udviklede en løsning: En
kammeratbænk blev opsat udenfor, og hvis et barn føler sig ladt alene,
sætter det sig på bænken, og når de andre børn ser det, går de over og
får barnet med i deres leg.
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UNICEF Danmark iværksatte i 2018 programmet ”Børnevenlig By &
Kommune”, som er den danske udgave af UNICEFs verdensomspændende
program ”Child Friendly Cities Initiative” (CFCI).
CFCI blev opstartet i 1996, hvor det på en FN-konference blev erklæret,
at børns trivsel og velfærd er den ultimative indikator for et sundt miljø, et
demokratisk samfund og en god offentlig forvaltning.
Alle myndigheder og niveauer i den offentlige forvaltning er ansvarlige for, at
børns rettigheder anerkendes, realiseres og beskyttes. Det har der gennem
en lang årrække vist sig at være stor vilje til i mange byer og lokalsamfund
rundt om i verden.
Med over 25 års erfaring er programmet veletableret og gennemprøvet,
og interessen er stigende. Programmet er i dag etableret i 48 lande og flere
end 5600 byer og lokalsamfund verden over – lige fra Sverige til Sydkorea
og Senegal. På globalt plan når det ud til over 30 millioner børn og unge.

Visionen for programmet Børnevenlig By & Kommune er, at ethvert barn og
ung har en god barndom og ungdom med mulighed for at udvikle sit fulde
potentiale som følge af byens/kommunens realisering af barnets rettigheder,
som de fremgår af FNs Børnekonvention.

Læs mere her
www.unicef.dk/boernevenlige-byer
www.childfriendlycities.org
www.unicef.dk
Kontakt
unicef@unicef.dk
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