PROGRAM 2020

NÄTVERKET SE MIG
ARBETAR GEMENSAMT FÖR ATT
UPPMÄRKSAMMA BARNS RÄTT I VÄRMLAND
UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VÅRT
ARBETE ÄR FN:S KONVENTION
OM BARNETS RÄTTIGHETER

NÄTVERKET SE MIG BESTÅR AV:
AGERA VÄRMLAND, BILDA, BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND,
BUFFF VÄRMLAND, HYRESGÄSTFÖRENINGEN, IOGT-NTO, JUNIS,
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND, NBV, REGION VÄRMLAND, RÄDDA BARNEN,
SVENSKA KYRKAN - KARLSTADS PASTORAT SAMT ÅRJÄNGS KOMMUN

www.natverketsemig.wordpress.com

Tid: Måndag 16 november kl. 09:00 – 12:00
MÅNDAG 16
Lokal: Digital sändning från Residenset Karlstad
NOVEMBER
Arrangör: SeMig-nätverket
Anmälan: Senast 12 november i kalendern på Länsstyrelsen
Värmlands webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland. Länk skickas ut i förväg.
Kostnad: Kostnadsfritt
Moderator: Beatrice Högå, verksamhetschef Agera Värmland
Kontaktpersoner: Beatrice Högå, verksamhetschef Agera Värmland,
beatrice@ageravarmland.se, tfn: 072-250 28 97
Anna-Karin Larsson, samordnare mänskliga rättigheter och barnrätt, Länsstyrelsen
Värmland, anna-karin.v.larsson@lansstyrelsen.se, tfn: 010-224 72 98

09:00
Välkomna!
09:05
Landshövding Georg Andrén inleder
09:15
Värdet av att bygga stabila och demokratiska samhällen
utifrån social hållbarhet och rättighetsfrågor
Landshövding Georg Andrén föreläser utifrån sin
yrkesverksamma bakgrund som bland annat afrikachef inom
Sida, generalsekreterare för Diakonia och som ambassadör i
Centralamerika. Varför är det så viktigt att arbeta med
rättighetsfrågor? Hur kan offentlig sektor och ideell sektor
samverka för att säkerställa att alla rättighetsinnehavare får sina
rättigheter tillgodosedda? Hur kan vi bredda det demokratiska
arbetet genom att inkludera barnrättsfrågor, och målgruppen
barn och unga?

Georg Andrén
Landshövding

10:00
Paus
10:15
Presentation av barnkonventionsutredningen
Charlotte Palmstierna presenterar resultatet av
barnkonventionsutredningen. Den 13 november överlämnas
betänkandet till regeringen. Står svensk lagstiftning och praxis i
överensstämmelse med barnkonventionen? Vad ligger framför
oss nu?

Charlotte Palmstierna
Huvudsekreterare för
barnkonventionsutredningen och
barnrättsexpert

11:00
Paus
11:15-12:00
Hur ska regioner och kommuner arbeta med att
implementera barnkonventionen?
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Marie har
länge utbildat i barnkonventionen och tidigare arbetat med att
implementera barnkonventionen inom bland annat skola och
socialtjänst samt på övergripande nivå i kommunal verksamhet.

Marie Lundin
Karphammar
Barnrättsjurist på SKR

Tid: Måndag 16 november kl. 18.00 – 19:30
Lokal: Digital föreläsning (antal platser är 60)
Arrangör: Rädda barnen
Länk till teamsmöte: http://shorturl.at/flHPR
Anmälan: Evenemanget är kostnadsfritt, ingen föranmälan
Föreläsare: Jenny Salomonsson, socionom på Rädda Barnen
Rädda Barnen välkomnar alla viktiga vuxna som möter barn både
som förälder men även i sin profession. Vägledningen Stopp! Min
kropp! Hur du som vuxen kan prata med barn om kroppen, gränser
och sexuella övergrepp. Jenny Salomonsson, socionom på Rädda
Barnen, ger tips och råd. Att prata med barn om kroppen och
kroppens privata områden kan ibland kännas svårt och utmanande.
Därför har Rädda Barnen Stopp! Min kropp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid: Tisdag 17 november kl. 18:00 – 19:30
Lokal: Digital föreläsning
Arrangör: Junis Värmland och NBV
Anmälan: Anna-Greta Johansson, annagrj@telia.com, 070665 51 38.
Kostnad: Kostnadsfritt
Föreläsare: Anna Carlsson Cheikh, sakkunnig, Junis
Målgrupp: Vuxna som möter barn i sin yrkesroll eller på
fritiden

TISDAG 17
NOVEMBER

Vart femte barn lever med minst en vuxen som har ett riskbruk
av alkohol. Det betyder att alla som träffar barn i sin yrkesroll
eller på fritiden möter dem. Junis årliga undersökning visar
dock att enbart 3 200 barn fick stöd under 2019. Föreläsningen
tar bland annat upp:
- Olika situationer och berättelser om barn i familjer med
missbruk. Hur vanligt är det? Hur har barnen det?
- Hur påverkar vuxnas beroende barnens inlärning?
- Vilket stöd behöver barnen och hur upptäcker man behovet?

Vi vill bidra till att fler vuxna som möter barn i sin yrkesroll eller på fritiden känner sig trygga
att ge det stöd barnen behöver. Länk till föreläsningen skickas ut någon dag före.

Tid: Onsdag 18 november kl. 08:00 – 09:15
Lokal: Digitalt frukostmöte
Arrangör: Brottsofferjouren Värmland
Anmälan: Anmälan via mail: anmalan@varmland.boj.se
Föreläsare: Advokat/målsägandebiträde Sofia Möller

ONSDAG 18
NOVEMBER

Temat är Ett år med barnkonventionen från en advokats
perspektiv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid: Onsdag 18 november klockan 18.00 – 19:30
Lokal: IOGT-NTO Ägirs lokal på Rudstorget 28 i Karlstad
Arrangör: NBV i samverkan med HemSkolaStödet och IOGT-NTO
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: För frågor och föranmälan, NBV, Anneli Erikson, 0733-83
83 54, anneli.erikson@nbv.se. Välkommen till workshop med diskussion
och föreläsning, medverkande är Hayat Hamehveysi.

Temat är familj- och föräldrarollen i ett nytt land. Fokus
Barnkonventionen, mobbning och trakasserier. Sista anmälningsdag 16
november.

TORSDAG 19
Tid: Torsdag 19 november klockan 09 till cirka 12
NOVEMBER
Lokal: Digital sändning från Residenset, Karlstad
Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
Anmälan: Senast 16 november i kalendern på Länsstyrelsen Värmlands webbplats
www.lansstyrelsen.se/varmland. Länk skickas ut i förväg.
Kostnad: Kostnadsfritt
Moderator: Karin Hovdebo, länsledningskoordinator Länsstyrelsen Värmland
Kontaktperson: Anna-Karin Larsson, samordnare inom mänskliga rättigheter och barnrätt,
Länsstyrelsen Värmland, anna-karin.v.larsson@lansstyrelsen.se 010-224 72 98 samt
Isabel Persson, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Värmland,
isabel.persson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 39

Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om barnrätt. Vi anordnar en
dag för dig som önskar tala om och reflektera kring barnrättsfrågor. Syftet är att öka
kunskapen om barnkonventionen och barnkonventionslagen och visa på barnrätt i praktisk
tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet.

09.00
Välkomna!
09:05
Landshövding Georg Andrén inleder
09:15
Alla perspektiv – men framförallt barnets
Enhetschef Marcus Wihk, Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland pratar om hur
perspektivträngsel, teoretiskt begrepp och andra vuxengrejer inte får skapa hinder för
barnrättsarbete.

09:30
Barnet i centrum?
Om förändrade relationsmönster mellan vuxna och barn. Mats Trondman, professor och barn
- och ungdomsforskare. I sin föreläsning berättar Mats Trondman hur barn själva ser på och
förstår sina relationer till vuxna och om vuxnas nya roller, i en tid när barnen själva flyttat in i
händelsernas centrum. Mats föreläser med mycket humor och värme och lockar till
igenkännande skratt. Han tar med sitt enastående bild - och kroppsspråk med publiken på en
resa som måste ses och höras.
10:10
Paus
10:20
Fritidsbanken 2000-talets folkbibliotek för fysisk aktivitet och rörelse
Alla barn har rätt till en aktiv fritid! Så kan vi tillsammans minska stillasittandet och sänka
trösklarna för fysisk aktivitet.
David Mattiasson, Fritidsbanken
10:50
Paus
11:00
Ensamstående mamma i familje- och föräldrastödspolitiken
Den svenska familjepolitiska modellen har vunnit vida berömmelse. En viktig anledning är att
politiska reformer över tiden bidragit till att kvinnor idag förvärvsarbetar i nästan lika hög
utsträckning som män samtidigt som de bildar familj. Modellen bygger i hög utsträckning på
att det finns två föräldrar i ett hushåll, som antas dela på försörjnings- och omsorgsansvaret.
Vad händer med ensamstående föräldrar, särskilt ensamstående mammor, i en sådan
modell? Den frågan står i centrum i det här föredraget, där den familje- och
föräldrastödspolitiska modellens konsekvenser för ensamstående mammor diskuteras.
Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Lunds universitet
11:40
Växa i Värmland
Karin Lidén och Annika
Andersson, samordnare
föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen
Värmland, föreläser om tematiska
föräldramöten för att skapa ett
sammanhang för tips, inspiration
samt erfarenhetsutbyte i rollen
som Viktig vuxen för att på så vis
bidra till goda uppväxtvillkor för
våra barn och unga i Värmland.
Ca 12:00
Avslutning
Landshövding Georg Andrén

Tid: Torsdag 19 november klockan 14 till 16 eller 18 till 20
Lokal: Bygdegården Svenshult, Hammarö
Arrangör: Junis Värmland och NBV
Anmälan: Johnny Boström, bostrom62@yahoo.se eller 070-340 86 52
Kostnad: Kostnadsfritt
Föreläsare: Anna Carlsson Cheikh, sakkunnig
Målgrupp: Politiker, socialtjänst, pedagoger, elevhälsoteam, föreningsledare i
barnverksamhet
Kostnadsfri föreläsning om barn i familjer med missbruk. Vart
femte barn lever med minst en vuxen som har ett riskbruk av
alkohol. Det betyder att alla som träffar barn i sin yrkesroll eller på
fritiden möter dem. Junis årliga undersökning visar dock att enbart
3 200 barn fick stöd under 2019.
Föreläsningen tar bland annat upp:
- Olika situationer och berättelser om barn i familjer med missbruk.
- Hur vanligt är det? Hur har barnen det?
- Hur påverkar vuxnas beroende barnens inlärning?
- Vilket stöd behöver barnen och hur upptäcker man behovet

Sker i samverkan med CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

