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FLAGGNING PÅ BARNKONVENTIONENS DAG 20.11.2015 OCH BEAKTANDE AV
BARNKONSEKVENSANALYSER VID BEREDNING AV BESLUT
Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna flaggar på Barnkonventionens dag 20.11.2015. Även
inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på denna dag.
Barnkonventionens dag grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter som ratificerades i Finland 1991.
Konventionen gäller alla under 18 år och förpliktar statsmakten, kommunerna och kyrkan att värna om barnens
rättigheter. Barnkonventionens dag firas för att påminna om alla barns människovärde och betydelse.
Den nationella kommunikationsgruppen för barnens rättigheter har uppmanat kommuner, församlingar och
organisationer att komma med idéer för och arrangera evenemang under Barnkonventionsveckan (16–22.11) och
på Barnkonventionens dag (20.11). Vi rekommenderar att församlingarna deltar i firandet av
Barnkonventionsveckan och Barnkonventionens dag och i eventuella arrangemang i samband med dagen
tillsammans med övriga aktörer. På så sätt kan vi tillsammans främja kännedomen om barnens rättigheter och
stärka den barnvänliga verksamheten på våra egna orter.
Det nationella temat för Barnkonventionens dag är i år fattigdom bland barnfamiljer. Mer information och idéer
för lokala arrangemang finns på Sacrista http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp3?open&cid=Content459484.
Barnets rättigheter bör beaktas i såväl verksamheten som i beredningen av beslut. Enligt bestämmelsen om
barnkonsekvensanalys som trädde i kraft vid ingången av 2015 ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett
beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för alla barn och unga under 18 år (kyrkoordningen 23 kap. 3
§).
Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan barnens och de ungas rättigheter tillgodoses bättre och deras
delaktighet i kyrkan stärkas. Samtidigt som bestämmelsen syftar till att FN:s konvention om barnets rättigheter
ska tillämpas mer konkret i kyrkan främjar den fullgörandet av kyrkans egen teologiska uppgift och strategiska
mål.
Bestämmelsen om barnkonsekvensanalys gäller alla beslut som en kyrklig myndighet fattar på olika nivåer i
kyrkans organisation. Barnkonsekvensanalysen utförs av det organ som först behandlar ärendet. I praktiken ska
man vid beredningen av alla beslut kontrollera om beslutet har konsekvenser för barn och unga. Om det efter en
preliminär kartläggning konstateras att ett beslut inte har sådana konsekvenser fortgår beredningen normalt. Om
det däremot konstateras att beslutet har konsekvenser för barn och unga görs en noggrannare analys av dessa.
Konsekvenserna ska redogöras för i beredningsdokumenten eller motiveringen till beslutet och beaktas vid
beslutsfattandet.
Kyrkostyrelsens publikation Anvisningar för barnkonsekvensanalys kan läsas på Sacrista
http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp3?open&cid=Content459484. Anvisningarna innehåller bland annat praktiska
exempel på barnkonsekvensanalys vid olika beslut samt beskrivningar av analysmetoderna. Anvisningar och
broschyrer kan beställas mot porto i Unigrafias webbshop: http://bit.ly/1RfTG0h eller per e-post
books@unigrafia.fi.
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