Barn- och familjepolitiken har ett brinnande behov av en ny
riktning. De senaste åren har den kännetecknats av nedskärningar och höjda avgifter och skatter, som har försvagat
tjänsterna för barn och unga samt stramat åt ekonomin för
mindre bemedlade barnfamiljer. Den följande riksdagen och
regeringen måste axla en stark roll som garant för välbefinnandet hos barn och familjer.
Ett barnvänligt Finland uppstår, då effekterna av besluten på
barnen utvärderas regelbundet, barn och unga blir hörda samt
barn och familjers välbefinnande får en högt prioriterad
ställning.

Detta vill vi påverka:

1

Fattigdom bland barnfamiljer ska bekämpas aktivt
Varje barn har rätt till en tillräcklig levnadsstandard. Den senaste tidens nedskärningar har emellertid kraftigt försvagat barnfamiljernas välfärd. Beslut har fattats utan att
bedöma deras totala effekter på barnens och familjernas liv.

Metoder:
De universella tjänsterna och förmånerna för barnfamiljer ska åtminstone återställas
till den nivå de hade före nedskärningarna.
En familjeledighetsreform ska genomföras, som ger flexibilitet och beaktar olika
familjesituationer.
För familjer ska tryggas ett boende till rimligt pris.

2

Barnens delaktighet förverkligas på alla nivåer i samhället
FN:s konvention om barnets rättigheter förutsätter att staterna säkerställer strukturer som
förverkligar att samtliga barn och unga är delaktiga. Myndigheterna ska säkerställa att
barn och unga blir hörda i processer som gäller beslutsfattande och tillhandahålla
information i en sådan form att barnet kan förstå den.

Metoder:
Barn och unga ska ges möjligheter att bli hörda i beslut som gäller dem.
Barn och unga ska uppmuntras att uttrycka sin åsikt också i dagliga ärenden och
information ska ges om barnens rätt till delaktighet.
Man ska säkerställa att handikappade barns delaktighet förverkligas med nödvändiga
assistent- och tolktjänster, hjälpmedel och fungerande strukturer.
Barn ska höras inom barnskyddet vid vård utom hemmet såväl i vardagen som vid
tillsynsbesök.

3

Varje barn har en trygg barndom
Erfarenheter av mobbning och diskriminering är vanliga i barn och ungas vardag.
Om familjen har låga inkomster ökar erfarenheterna av mobbning. Skolfrid och en trygg
uppväxtmiljö hemma ska kunna garanteras för varje barn. I synnerhet gäller det att se
till de barn som är i den svagaste ställningen.

Metoder:
På rådgivningsbyråer, inom förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen
ska man berätta om barnets rättigheter, tala om säkerhet och stärka modellen med
uppmuntrande fostran.
Effekterna av reformen av alkohollagen ska följas upp och beslutet vid behov korrigeras.
Man ska trygga resurserna för socialarbetarna inom barnskyddet och se till att de har en
rimlig mängd kunder.
Man ska se till immigrantbarnens rättigheter: bestämmelserna om familjeåterföreningar
ska korrigeras och risken för utslagenhet ska minskas genom att slopa kortvariga
uppehållstillstånd.

4

Barnens framtid tryggas med högkvalitativ utbildning och
förskolepedagogik
En högkvalitativ förskolepedagogik och grundläggande utbildning stödjer barnens
jämlikhet och förebygger risk för att utslagenhet går i arv. Större gruppstorlekar inom
förskolepedagogiken och dagvården samt en begränsning av rätten till förskolepedagogik
har ökat ojämlikheten bland barn och försämrat barnens välbefinnande.

Metoder:
Den subjektiva rätten till heldags förskolepedagogik ska återinföras. Gruppstorlekarna
inom förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen ska minskas och
relationstalet inom förskolepedagogiken ska förbättras.
För barn ska säkerställas det särskilda stöd de behöver inom förskolepedagogiken och
i skolan.
Man ska se till att skolorna och daghemmen är tillgängliga fysiskt och attitydmässigt.
Man ska se till att det i kommunerna finns rutiner för att åtgärda problem med inomhusluften i skolor.
Organisationer som deltar: Barnavårdsföreningen, Ehjä ry, Förbundet för mödra- och skyddshem, Hope ry,
Icehearts, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto, Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf
(HBFF), Lapsijärjestöjen verkosto, Centralförbundet för Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund,
Marthaförbundet, Nuorten Ystävät, Nuori Kirkko, Rädda Barnen, Perhehoitoliitto, SOS-Barnby, Pesäpuu,
För Barnens Bästa rf, Pienperheyhdistys, Suomen Kasper, Unicef Finland, Finlands Föräldraförbund rf,
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Befolkningsförbundet,
Förbundet för ensamstående föräldrar, Våra Gemensamma Barn rf och WAU ry

Läs mer om kampanjen Ge barnen din röst: www.lskl.fi/aanilapselle

