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1. Barnfattigdom ska minskas genom att satsa på stöd 
av familjer och barn i krävande livssituationer
HOBBYVERKSAMHET

 � Vi ska fortsätta genomföra Finlandsmodel-
len för hobbyverksamhet hållbart och lik-
värdigt i hela Finland genom att reservera 
tillräckliga resurser för det. 

SMÅBARNSPEDAGOGIK 
 � Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik 

ska följas upp med nationellt genomförande.

 � Personalresurserna för småbarnspedago-
gik ska säkerställas.

SOCIALSKYDD
 � Reformen av den sociala tryggheten ska pla-

neras från barnperspektivet med målet att 
minska barnfattigdomen.

 � Reformen av den sociala tryggheten ska 
förverkligas stegvis redan innan totalre-
formen blir färdig.

 � Sociala förmåner ska höjas så att de säker-
ställer familjernas utkomst. 

 � Barnbidraget ska göras indexbundet igen.

 � Behovet av strukturella förnyelser av sys-
temet med barnbidrag ska utredas.

 � Tjänsterna för barnfamiljer ska säkerställas 
så att till exempel mentalvårdstjänster och 
familjearbete är tillgängliga i rätt tid, och 
att tillräckliga medel reserveras för dessa 
tjänster samt att tjänsterna tillgodoser be-
hoven hos familjer.

SYSSELSÄTTNING 
 � Sysselsättning av familjer med en förälder 

och familjer med invandrarbakgrund ska 
främjas.

 � Hinder för sysselsättning ska avvecklas ge-
nom att öka flexibiliteten inom småbarnspe-
dagogik, skiftesvården, morgon- och kvälls-
vården av yngre skolbarn, flexibla arbets-
sätt och flexibla lösningar för pendling.
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Allt beslutsfattande och genomförande av politik som berör barn ska ske i 
enlighet med grundläggande och mänskliga rättigheter. Grundlagen, FN:s 
konvention om barnets rättigheter och andra konventioner om mänskliga 

rättigheter förpliktar till konsekvent genomförande av barnets rättigheter.

Barnets rättigheter ska säkerställas genom fungerande samarbete mellan 
offentliga aktörer, medborgarorganisationer och företag. Detta samarbete 
kräver också säkerställande av medborgarorganisationernas verksamhet 

och finansiering på lång sikt.



2. Vi ska fortsätta genomföra den nationella
barnstrategin konsekvent

SÄKERSTÄLLANDE AV GENOMFÖRANDE
� Social- och hälsovårdsministeriets möjlig-

heter att samordna och stödja ministerier-
nas samarbete vid genomförandet av barn-
strategin ska säkerställas.

� En ram för genomförandet av barnstrategin
ska skapas i regeringsprogrammet.

� Vi ska nationellt förbinda oss att främja åt-
gärder för den Europeiska barngarantin.

HÖRANDE AV BARN 
� Hörande av barn ska förstärkas i de lagstift-

ningsprojekt som berör barn. 

� Kompetensen av lagberedarna och de pro-
fessionella som arbetar med barn i höran-
de av barn av alla åldrar och med olika bak-
grunder ska främjas.

BARNKONSEKVENSANALYS 
� Tillräckliga resurser ska reserveras för nog-

granna barnkonsekvensanalyser.

� Välfärdsområden och kommuner ska sty-
ras till att införa barnkonsekvensanalyser
och barnbudgetering.

� Eftervården av coronakrisen ska säkerstäl-
las genom att bedöma effekterna på barn, 
ungdomar och familjer.

PRIORITERING AV BARNETS BÄSTA 
� Följande mening ska läggas till i 6.3 § i

grundlagen: ”I alla åtgärder som berör barn 
ska man i första hand beakta barnets bästa”. 

KLIMATFÖRÄNDRING OCH MILJÖ 
� Som en del av barnstrategiarbetet ska vi sä-

kerställa att klimatförändringen åtgärdas 
utifrån barnets rätt vid beslutsfattandet.

� Vi ska öka för barn och ungdomar betydel-
sefulla sätt och möjligheter att påverka i 
klimat- och miljöfrågor.

� Vi ska uppmuntra barn och ungdomar att 
försvara sina egna rättigheter och som 
medborgare bekämpa klimatförändringarna 
och skydda naturen.



3. Alla ska säkerställas en barndom utan våld
BARNSKYDD 
� Den omfattande totalreformen av barn-

skyddslagen ska slutföras.

� Vid barnskydd ska vi satsa på att få tag i per-
sonal som uppfyller behörighetskraven och
att de stannar kvar i arbetet. 

TJÄNSTER 
� Tillräckliga grundtjänster ska säkerställas

för att minska behovet av specialtjänster.

� Tillgången till tjänster riktade till barnfamil-
jer, barn och ungdomar ska främjas, även i 
digitala miljöer.

SEXUELLT VÅLD 
� Vi ska öka utbildningen av professionella i 

förebyggande och bekämpning av sexuellt 
våld mot barn. 

� Barn och ungdomar ska erbjudas tillräckligt 
med sexual- och säkerhetsfostran.

� Bättre och heltäckande tjänster ska garan-
teras för alla personer med sexuellt intres-
se för barn.

� Resurser till polisen, åklagare, förvaltnings-
domstolar och andra instanser som är in-
blandade i straffprocesser med barn ska
ökas för att göra straffprocessen så kort
som möjligt för barnoffer. 

BEREDSKAP OCH FÖRBEREDELSE
� Barn ska beaktas i myndigheternas bered-

skaps  och förberedelseplaner, även vad gäl-
ler barn med annat språk och barn som till-
hör specialgrupper. 

EXTREMISM 
� Förutsättningarna för tredje sektorns aktö-

rer att förbygga extremism ska säkerställas.

� Vi ska se till att utarbeta en fortsatt plan 
för det Nationella åtgärdsprogrammet för 
förebyggande av våldsbejakande radikali-
sering och extremism.1

VÅLD OCH RASISM  
� Vi ska se till att Handlingsprogrammet mot ra-

sism och för goda relationer fortskrider.

� Åtgärdsplanen En barndom utan våld ska
främjas genom att även säkerställa de re-
surser som behövs.

� Vi ska se till att genomförandet av Lanzaro-
te-2 och Istanbulkonventionen3 och bedöm-
ningen av åtgärderna fortsätter enligtde re-
kommendationer som Finland fått avöver-
vakningsorganen.



4. Barn med flykting- och invandrarbakgrund ska 
skyddas i Finland och EU
SÄKRA VÄGAR OCH SKYDD VID 
GRÄNSEN

 � Barn och familjer som flyr våld och förföl-
jelse i sina hemlände ska erbjudas säkr väg-
ar till skydd med hjälp av till exempe flyk-
tingkvoten, familjeåterförening, humani-
tära visum och interna förflyttninga mel-
lan EU-länderna. 

 � Skydd av barn på flykt vid gränsen och upp-
fyllelse av barns rättigheter vid  gränsförfa-
randen ska säkerställas. 

FÖRVARSTAGANDE 
 � Förvarstagande av barn ska förbjudas i Fin-

land.  

 � Alternativ till förvarstagande av barn ska 
aktivt utredas.

INTERNATIONELLT SKYDD 
 � Barns rätt att ansöka om internationellt 

skydd ska säkerställas i alla samhällsför-
hållanden.

BARNETS BÄSTA
 � Barnets bästa och rättssäkerhet vid mot-

tagnings- och  asylprocessen och återvän-
danden.

MÄNNISKOHANDEL
 � Barnets bästa och rättssäkerhet ska noga 

granskas framför allt om det finns misstan-
ke om människohandel.

 � Risken för människohandel för barn som 
ansöker om internationellt skydd ska bätt-
re identifieras.

FAMILJEÅTERFÖRENING 
 �  Bättre möjligheter till familjeåterförening 

för barn som anlänt till Finland ska främjas 
t.ex. genom att jämka inkomstgränserna för 
familjeåterförening.

FAMILJEVÅRD OCH STÖDFAMILJER
 � Barn som anländer till Finland utan vård-

nadshavare ska erbjudas bättre möjlighe-
ter till familjevård.

 � Barn och barnfamiljer som ansöker om asyl-
ska ordnas möjlighet till integrerande stöd-
familjsverksamhet.

EU:S ASYLPOLITIK
 � Vi ska aktivt påverka asylpolitiken på EU-ni-

vå för skydd av barn på flykt och deras rät-
tigheter.

TJÄNSTER 
 � Vi ska se till att alla barn och barnfamiljer 

oavsett invandringsstatus har direkt till-
gång till alla för barnets utveckling och väl-
mående viktiga tjänster, inklusive pappers-
lösa barn och familjer i Finland.

 � Alla som ansöker om internationellt skydd 
ska genom lagstiftning garanteras rätt till 
småbarnspedagogik.



5. Stabilitet och säkerhet ska främjas genom att 
investera i barn och barnets rättigheter globalt

SOCIALSKYDD
 � Rollen av socialskydd i utvecklingspoliti-

ken ska stärkas och befattningen socialpo-
litisk rådgivare vid utrikesministeriet ska 
återinföras. 

UTVECKLINGSPOLITIK 
 � Barnperspektivet i den finländska utveck-

lingspolitiken ska säkerställas genom att 
inkludera bedömningen av barnpåverkan 
i alla uppföljningsmätare och Finlands bi-
laterala projekt.

 � Barnbudgetering ska införas som en del av 
budgetering och uppföljning av utvecklings-
finansiering, och andelen riktad till barn ska 
ökas systematiskt.

BARNSKYDD I CENTRUM 

 � Vid humanitära kriser ska vi se till att kom-
petensen i och finansieringen av barnskydd 
är tillräckliga.

 � Rollen och närvaron av människorättsob-
servatörer ska stärkas i krisområden för att 
allvarliga brott mot barn4 ska bli rapporte-
rade och dömda.

FINANSIERING OCH GENOMFÖRANDE 
AV HÅLLBAR UTVECKLING

 � Långsiktig finansiering av utvecklingssam-
arbete och humanitärt arbete i enlighet med 
internationella förbindelser (0,7 %) ska sä-
kerställas för att barns tillgång till grund-
tjänster ska kunna garanteras.

 � Klimatfinansiering som en del av utveck-
lingsfinansiering ska ökas. Finansiering ska 
tydligare riktas till barncentrerade anpass-
ningsåtgärder, framför allt till socialskydd 
och offer för klimatförändringarna.

 � Rättvis beskattning och skattelättnader till 
utvecklingsländer ska främjas bl.a. genom 
att utarbeta en handlingsplan för beskatt-
ning och global rättvisa i stället för den nu-
varande handlingsplanen Verotus ja kehitys 
(Beskattning och utveckling).



KÄLLOR
1. Nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023
2. Lanzarotekonventionen - Nationell plan för genomförande för åren 2022–2025
3. Genomförandeplan för Istanbulkonventionen 2022–2025
4. FN:s säkerhetsråds resolution 1261 om barn i väpnade konflikter

6. De rekommendationer om grundläggande och
mänskliga rättigheter som Finland fått ska följas upp
och förverkligas
BEHANDLING AV REKOMMENDATIONER 
FRÅN ÖVERVAKNINGSORGANEN 
� Rekommendationerna av de internationel-

la övervakningsorganen för konventioner-
na om mänskliga rättigheter och genomför-
andet av dessa rekommendationer ska re-
gelbundet behandlas i statsrådet och riks-
dagen.

KONSEKVENSANALYS
� Konsekvensanalys av grundläggande och 

mänskliga rättigheter ska stärkas vid lagbe-
redning och annan beredning, såsom vid be-
redning och uppföljning av genomförandet 
av statsbudgeten samt politikprogrammen.

KONSEKVENT GENOMFÖRANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 
� En fjärde nationell handlingsplan för grund-

läggande och mänskliga rättigheter ska ut-
arbetas.

� Vi ska fortsätta genomföra Människorätts-
politiska redogörelsen från 2021. 

RESURSER
� Tillräckliga resurser för effektivt genom-

förande och främjande av grundläggande
och mänskliga rättigheter ska säkerställas 
framför allt i utrikes- och justitieministeri-
ets förvaltningsområden samt för säkerstäl-
lande av samarbetet mellan ministerierna.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164525/STM_2022_21_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164243/STM_22_11_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://childrenandarmedconflict.un.org/1999/08/1999-security-council-resolution-1261/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162075/SM_2020_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y


KONTAKTA OSS:

Tiina-Maria Levamo
sakkunnig – barns rättigheter  och påverkansarbete

tiina-maria.levamo@pelastakaalapset.fi

Emmi Pakkala
sakkunnig – påverkansarbete 

emmi.pakkala@pelastakaalapset.fi
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