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Välkommen till kick off-evenemanget för projektet 
Barns och ungas röst i Europa! 
Tid: fredagen den 17 september 2021 kl. 9.00–11.45 

Plats: på webben (Teams) 

Vid kick off-evenemanget berättar vi om planerna för projektet och åtgärderna i det nationella 

demokratiprogrammet och den nationella barnstrategin för att stödja barns och ungas möjligheter att 

delta. Ni får också höra fallexempel och erfarenhetsbaserade anföranden i fråga om hur barn och unga 

har deltagit i beredningsprocesser inom statsförvaltningen. Företrädare för Europarådet presenterar 

projektets verksamhet på europeisk nivå och en ny handbok för att stödja barns deltagande. Vid 

evenemanget offentliggörs dessutom handböcker för att höra barn och unga samt om 

barnkonsekvensbedömning. 

Kick off-evenemanget riktar sig särskilt till alla tjänstemän inom statsförvaltningen som är intresserade av 

att höra om och diskutera metoder för att stödja barns och ungas deltagande och hörande av barn och 

unga. Evenemanget ordnas på webben. Evenemanget hålls huvudsakligen på finska (vid behov även på 

svenska), men anförandena från företrädarna för Europarådet hålls på engelska.  

Projektet Barns och ungas röst i Europa ingår i det europeiska CP4Europe-projektet som samordnas av 

Europarådet och som har fått finansiering från Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and 

Citizenship). I det gemensamma europeiska projektet deltar utöver Europarådet och Finland även 

Tjeckien, Slovenien, Portugal och Island. 

Anmäl dig senast den 14 september 2021 på adressen 

https://link.webropolsurveys.com/S/011730141184B2B7  

Mer information: Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet 

(fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 231) 
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PROGRAM 

 

9.00 Välkomstord  

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet 

Marine Braun, Senior Project Officer, Children's Rights Division, Council of Europe  

9.15 Barn och unga som deltar i statsförvaltningen  

Det nationella demokratiprogrammet 2025 och den nationella barnstrategin arbetar för 

barns och ungas möjligheter att delta 

Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet 

Johanna Laisaari, projektchef, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, 

statsrådets kansli 

Fallexempel och erfarenhetsbaserade anföranden 

Revideringen av barnskyddslagen 
Laura Tiitinen, universitetslektor, forskardoktor, Lapplands universitet  

 
Revideringen av klimatlagen  
Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig, miljöministeriet  
 
Barns och ungas erfarenheter 
 

Diskussion 
 

10.15 Paus 

10.25 Diskussioner i mindre grupper: erfarenheter från barns och ungas deltagande och 

hörande av barn och unga, önskemål och behov inför framtiden, idéer för det 

praktiska genomförandet  

10.45 Genomgång och sammandrag av diskussionerna  

11.00 Praktiska verktyg för barns och ungas deltagande och hörande av barn och unga 

Handböcker till lagberedare för att höra barn och unga samt om 

barnkonsekvensbedömning  

Laura Saarinen, projektsekreterare, den nationella barnstrategin 

Council of Europe Handbook on children’s participation “Listen – Act – Change” 

Cath Larkins, Professor at the University of Central Lancashire, independent consultant for 

the Council of Europe 

11.30 Sammandrag och slutord 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet 

 

 

  
 

  
         
 

  
         

 


