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Skolens markering af børns rettigheder
Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 30
oktober 2013 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Kultur- och utbildningsutskottet.
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer,
at arrangere og gennemføre én fælles skoledag (den 20. november
2014), hvor alle skoler i Norden markerer 25-året for FNs Børnekonvention med henblik på at eleverne lærer om rettigheder, demokrati og medborgerskab i et børneperspektiv. Dagen
bør gentages én gang årligt efterfølgende for at bevare fokus på
børnerettigheder også fremadrettet
at arrangere en nordisk konference om lighed for og med børn i
Norden. Konferencens sigte skulle være at få input til, hvordan
man bedst inddrager sårbare børn i beslutningsprocesser. Immigrantbørn, fattige børn, børn med handicaps, børn af alkoholiserede forældre osv. har også krav på at blive hørt. Hvordan sikrer vi
det?
at – i samarbejde med Nordisk Råd – arrangere og gennemføre
et børne- og ungdomsparlament i alle parlamenterne i Norden på
én og samme dag (f.eks. den 20. november 2014), hvor børnene
indtager parlamentet og diskuterer relevante temaer i et børne-,
demokrati- og rettighedsperspektiv
at udvikle en nordisk app om børnerettigheder, som kan anvendes
både af børnene selv og som undervisningsmateriale på skolerne
at initiere og gennemføre et udviklingsarbejde i de nordiske lande,
hvor hearings/ungeråd for og med børn sættes i spidsen for arbejdet med henblik på at videreudvikle og forny det officielle nordiske
samarbejde i overensstemmelse med børn og unge og deres rettigheder, ideer og ønsker
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at gennemføre ovennævnte initiativer under hensyntagen til de i
betænkningen anførte synspunkter – og gerne i et samarbejde
med UNICEF, der har en nordisk task-force/netværksgruppe på
tværs af de nordiske lande, som har særlig ekspertise inden for de
nævnte forslag til initiativer
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