
          
   

             
       
             

             
       

           

       

         
      
               
         

       
         
           

              
         

  
         

         
          
     
                

         

         

           

       

    

   

  

 

När jag är en 

Ge barnen din röst-kandidat... 
I riksdagsvalet 2023 

JAG LOVAR ATT GENOM MINA ÅTGÄRDER TRYGGA BARNS OCH UNGAS 
VÄLBEFINNANDE 

Jag säkerställer tillräckliga resurser för barn och ungas tjänster, hobbyverksamhet och 
stöd med låg tröskel. 
Jag föregår jag med gott exempel för barn och ungdomar genom min egen verksamhet 
och mitt språkbruk. Jag bekämpar hatretorik och diskriminering. 
Jag garanterar alla barn en studieväg som tryggar deras framtid samt tillräckligt stöd för 
lärande. 
Jag vill särskilt uppmärksamma de mest utsatta barnens situation: jag ser till att till 
exempel barn med funktionsnedsättning, invandrarbarn och regnbågsungdomar samt 
barn från olika familjer och bakgrunder får sina grundläggande och mänskliga rättigheter 
tillgodosedda. 
Jag stöder lösningar som balanserar arbete och familjeliv. 

JAG LOVAR ATT TA HÄNSYN TILL BARNETS RÄTTIGHETER NÄR JAG FATTAR BESLUT 
Jag kommer ihåg bedömningen av konsekvenserna för barnen i beslutsprocesserna. 
Jag bekantar mig med principerna om barnbudgetering. 
Jag ser till att barns och ungas åsikter utreds och beaktas i beslut som gäller dem. 
Jag tryggar barns och ungas välbefinnande genom långsiktiga strukturella lösningar, 
såsom resurser för genomförandet av den nationella barnstrategin. 
Jag säkerställer att barnfamiljens tjänster fungerar i kommuner och välfärdsområden. 
Jag stöder genom mina åtgärder det närstöd för familjer som organisationerna genomför. 

JAG LOVAR ATT STÄRKA FAMILJERNAS TRO PÅ FRAMTIDEN 
Jag ser till att jag har tid och möjligheter att tala med barn och ungdomar. 
Jag sörjer för barnfamiljernas ekonomiska bärkraft och försvarar köpkraften hos 
förmånerna för barnfamiljer. 
Jag söker effektiva metoder för att minska generationsöverskridande utslagning och 
barnfamiljsfattigdom. 
Jag tryggar familjernas resurser genom tillräckliga tjänster, ersättningar och förmåner. 
Jag fäster uppmärksamhet vid totaleffekterna på barnfamiljernas utkomst av beslut som 
ska fattas och som redan fattats. 
Jag förbinder mig att lyssna till barns och ungdomars oro för klimatet och att för min del 
ta hänsyn till jordens bärkraft med tanke på kommande generationer. 

Läs mer: Följ oss: 
www.lskl.fi/aanilapselle @aanilapselle 

www.lskl.fi/aanilapselle

