Barnets rätt till
självbestämmande
blir lag från 1 jan 2020

22 oktober 2019, Södertälje

Anmäl dig till en intressant och högaktuell utbildning med två av våra skickliga utbildare
som tar upp barns rätt i allmänhet enligt nya lagen, men också gör kopplingar och exempel
om barn från andra kulturer med starkt hederstänkande.
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i såväl barnkonventionen som i nationell rätt. Trots
att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. FN:s barnrättskommitté som granskar hur stater följer barnkonventionen har flera gånger kritiserat Sverige framför allt vad gäller
barnets rätt till information och delaktighet.
En viktig parameter är också vad som händer när Barnkonventionen inom kort upphöjs till och blir lag och hur vi
professionella kan möta familjer och barn från inte bara traditionellt svenska hem utan också dem som kommer
fram helt andra kulturer med andra normer och värderingar.
Konsekvenserna av detta går vi också igenom under dagen.

Medverkande
Annika Staaf, universitetslektor, Malmö Universitet
Annika är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning
rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en
flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och
sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera
lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och
vetenskapliga artiklar.

Anna Melle, leg gymnasielärare, utbildare och författare har bred erfarenhet av det
mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar,
hedersrelaterat våld och bemötande. Hon har också med gott resultat medlat mellan
familjer för att förebygga tvånggifte och hedersmord. Anna har även arbetat som
undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är
författare till nio olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett
främmande land.

Målgrupp
Chefer och medarbetare i socialtjänst och hälso- och sjukvård samt inom skola och förskola, som arbetar med barn
och ungdomar. Även anställda inom polis, domstol, primärvård, kvinnojourer, HVB-hem samt privata och ideella
organisationer kan med fördel delta i utbildningen.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur kommer barnkonventionens inkorporering som lag att göra skillnad för socialtjänst och hälso- och
sjukvård?
Juridiska regleringar och krav
Vad gäller från den 1 januari 2020 egentligen?
Hur dokumenterar jag barnets delaktighet?
Vad är en barnkonsekvensanalys och kan detta vara ett användbart redskap?
I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?
Hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i
gränslandet mellan olika kulturer.
Skammen, hotet mot familjens trygghet och misstänksamheten mot samhället och myndigheter
Hur kan vi tillämpa den nya lagstiftningen i mötet med familjer och barn från kulturer med ett starkt hederstänkande eller där barns åsikter inte räknas och där barnaga är en naturlig del i uppfostran?
Metoder, verktyg och arbetssätt diskuteras utifrån olika praktiska exempel.
Kort sammanfattning och utvärdering av dagen

Datum
22 oktober 2019

Plats
Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje

Hålltider
08.30 – 09.00
09.00
12.00 - 13.00
14.30
16.00

Samling och kaffe
Utbildningsstart
Lunch
Kaffe
Avslutning

Anmälan
Anmälan görs senast den 23 september.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@piku.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift
Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.
Anna Melles bok ”Hannah och Nora” ingår också.

Information
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
PikuKommun, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@piku.se.

Mervärde
Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:
• Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
• Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
• Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
• Utbildningsintyg

