Inbjudan till
temakonferens

barnkonventionen
den 18-19 mars 2021

Välkommen!
Brottsofferjouren Sverige bjuder in till temakonferens om
Barnkonventionen via Zoom, i samarbete med Sensus. Målgrupp
är anställda och ideella samordnare, stödpersoner, vittnesstöd och
förtroendevalda inom Brottsofferjouren.
Barnkonventionen ger oss en barnsyn som definierar barn som fullständiga
samhällsmedborgare och egna individer med egna särskilda rättigheter som ska
respekteras. Barn som utsätts för brott måste få adekvat information om vilka
rättigheter de har och vilken hjälp de kan få.
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, något som vi på
Brottsofferjouren har arbetat för under en längre tid. Vad innebär det för oss i vårt
arbete på Brottsofferjouren och hur ska vi erbjuda alla barn i utsatta situationer
stöd och hjälp på ett tryggt och säkert sätt? Brottsofferjouren har fastslagit en
handlingsplan för att säkra och stärka barnens rättigheter inom vårt arbete på
Brottsofferjouren.
Vi har bjudit in Märta Stenevi, jämställdhetsminister samt Elisabeth Dahlin,
barnombudsman, för att lyssna på hur de tänker kring barnkonventionen som lag.
Vi kommer även ges möjlighet att konkret arbeta och reflektera tillsammans med
Tove Kjellander, barnrättsexpert och Marie Lundin Karphammar, sakkunnig
Barnets rättigheter SKR samt barnrättsjurist.
Vi ser helst att du som anmäler dig har möjlighet att delta under båda dagarna, då
konferensen följer en råd tråd.
Varmt välkomna till spännande dagar med föreläsningar och trevlig samvaro!
Tid: Torsdag 18 mars kl. 09.00-15.00 – Fredag 19 mars 2021 kl. 09.00-13.00.
Plats: Zoom, länk skickas ut i god tid före konferensen.
Anmälan: Anmälan görs här senast den 11 mars.
Vid frågor kontakta Elena Luckey, verksamhetsutvecklare barn och unga,
elena.luckey@boj.se.
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torsdag 18 mars

09.00

Registrering

09.30

Konferensen inleds

		
		

Elena Luckey, verksamhetsutvecklare barn och unga, leder oss 			
igenom konferensen.

09.45
		

Brottsofferjourens brottsofferpolitiska program –			
Barnrättsperspektivet

		

Monica Ekström, vice förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

10.00

Rörelsepaus

10.15

Ett år med Barnkonventionen som lag

		
		
		

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda
barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

10.50

Rörelsepaus

11.00

Barns delaktighet på riktigt

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tove Kjellander, barnrättsexpert, driver företaget Vinkelrätt som ger 		
stöd till organisationers arbete med barns rättigheter. I Barnkonventionen
står det att barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör 		
barnet. Men vad betyder det i praktiken? Hur gör vi när också andra 		
intressen spelar in, och hur undviker vi att barns delaktighet bara blir 		
något vi gör för syns skull? I ett farofyllt pass som blandar korta 			
föreläsningar med interaktiv workshops fördjupar vi oss i barnets 		
rätt att komma till tals. Vi kommer både lära oss grunderna i 			
delaktighetsteori och tillsammans arbeta fram vad som krävs för att 		
lyckas med barns delaktighet i vår verksamhet.
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Torsdag 18 mars, forts.

12.00

Lunch

13.00

Barns delaktighet på riktigt, forts.

14.30

Avslutning – vad tar vi med oss?

15.00

Tack för idag!

19

fredag 19 mars

09.00

Registrering

09.30

Tankar från igår

		Elena Luckey

09.45

Barnkonventionen som lag i praktiken

		Marie Lundin Karphammar, sakkunnig Barnets Rättigheter SKR 				
		
(Sveriges kommuner och Regioner) samt barnrättsjurist. 						
		
Barnkonventionens bakgrund och ställning. Varför behövs 						
		
barnkonventionen som lag? Vad blir skillnaden? Barnkonventionens 				
		
innehåll – teori, praktiska övningar och diskussioner kring vad det 				
		
innebär i arbetet med barn som brottsoffer.

12.30

Regeringens perspektiv

		Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister.

13.00

Avslutning

