Ge barnen din röst
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Kommunens viktigaste uppgift är att ta hand om barnen
Barns, ungas och familjers välbefinnande utgör grunden för kommunens framtid. Kommunernas ekonomi är efter
coronakrisen i obalans och kraven på att göra nedskärningar inom barnens välbefinnande kan vara hårda. Om vi inte
tar hand om barnen nu kan krisens konsekvenser dock i värsta fall sträcka sig flera årtionden framåt.
Vi vill säkerställa att man det i det kommande kommunalvalet väljer beslutsfattare
som beaktar barnens intressen och rättigheter under hela valperioden.

BARNENS JÄMLIKHET SÄKERSTÄLLS GENOM KOMMUNENS VAL.
En kommun som målmedvetet ökar likabehandlingen av barn är en bra plats att växa upp
på. En sådan kommun erbjuder barn jämlika möjligheter att utöva hobbyer, sörjer för
skolmatens kvalitet och beaktar olika familjer, barngrupper och livssituationer.

Barn och unga är kommuninvånare – lyssna på dem!
Barn och unga är kommuninvånare, och inte enbart sådana som konsumerar tjänster.
Deras åsikter har betydelse och vi ska lyssna på dem. Det finns många välbeprövade
metoder för att involvera barn.

Pruta inte på kvaliteten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.
I varje kommun och i varje familj bör man kunna lita på att tjänsterna vid närskolan eller
närdaghemmet håller hög kvalitet. De viktigaste förutsättningarna för framgång är
tillräcklig och utbildad personal samt barngrupper av lämplig storlek. När dessa
förverkligas får barnet stöd som motsvarar barnets behov och växer upp till en vuxen som
litar på sig själv och sin förmåga. Senare bidrar hon eller han i sin tur till kommunens
ekonomi.

Bedömningen av konsekvenserna för barn är kunskapsbaserad ledning.
I praktiken påverkar alla kommunala beslut barnen. Bedömningen av konsekvenserna
för barn stärker beslutsfattarnas förståelse för vad beslutet kommer att innebära i
barnens och familjernas vardag. Just nu är det särskilt viktigt för att skadliga beslut ska
kunna undvikas och långvariga negativa effekter av coronakrisen kan avvärjas.

Vill du också påverka för barnens bästa?
Barn- och familjeorganisationerna arbetar tillsammans med frivilliga medborgare
för att få barnets röst hörd i kommunalvalet.
Mellan januari och april skickar vi sammanlagt fem påverkansbrev till dem som
anmält sig. I breven har vi samlat forskningsrön och statistik om hur barnets bästa
tillgodoses i kommunerna samt goda exempel på redan befintlig praxis.
Vi tillhandahåller färdigt påverkansmaterial, såsom bilder för sociala medier,
länkar till ytterligare information och infografer samt andra data. Den information
vi tillhandahåller får fritt användas i kampanjer och medborgarengagemang. Du
kan dela material i sociala medier, bloggar, valkampanjer, webbplatser,
nyhetsartiklar, på anslagstavlor i affärer, skolor eller rådgivningsbyråer. Och
samtidigt: även om du beställer vårt påverkansbrev behöver du inte förbinda dig
till att sprida materialet.
Kampanjen är politiskt helt obunden. Vi är bara engagerade i att tillgodose
barnets bästa, och därför erbjuder vi vår kunskap och våra åsikter till
representanter för alla partier. En kommunalvalskandidat kan dock om han eller
hon så önskar förbinda sig på vår webbplats att vara en Ge barnen din röstkandidat. Vi kräver bara en sak av Ge barnen din röst-kandidaterna: att de via
våra teser förbinder sig att främja barnets rättigheter – varje barns rättigheter –
om de väljs in i kommunfullmäktige.
Du kan anmäla dig! Tack för att
du vill hjälpa.

Läs mer:
www.lskl.fi/aanilapselle

följ oss:
@aanilapselle

I KAMPANJEN DELTAR:
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO, BARNAVÅRDSFÖRENINGEN, ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO, FOLKHÄLSAN, HOPE,
ICEHEARTS, IMETYKSEN TUKI, KASPER – KASVATUS JA PERHENEUVONTA, KEHITYSVAMMALIITTO, KEHITYSVAMMAISTEN
TUKILIITTO, KUUROVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO, LASTEN JA NUORTEN KESKUS, CENTRALFÖRBUNDET FÖR
BARNSKYDD, MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, MARTTALIITTO, NÄTVERKET FÖR FAMILJERS DIVERSITET, NUORTEN
YSTÄVÄT, UNDERVISNINGSSEKTORNS FACKORGANISATION OAJ, PARASTA LAPSILLE, RÄDDA BARNEN FINLAND, PESÄPUU,
FÖRBUNDET FÖR FAMILJEVÅRD I FINLAND, PIENPERHEYHDISTYS, PINSKUT, REGNBÅGSFAMILJER, SETA, SOS-BARNBYAR
FINLAND, FINLANDS UNICEF, SUOMEN VANHEMPAINLIITTO, VAMLAS, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN, VARSINAIS-SUOMEN
LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT, BEFOLKNINGSFÖRBUNDET I FINLAND, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO OCH VÅRA
GEMENSAMMA BARN.

...OCH DU?

