
           TEMA: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

Barnrättsdagarna arrangeras av: I samarbete med:

Barnrättsdagarna är en konferens som vill 
uppmana och stödja olika verksamheter,  
myndigheter och organisationer att arbeta 
utifrån ett barnrättsperspektiv.  
 
Det innebär att både den enskilda  
medarbetaren och hela verksamheten  
arbetar rättighetsbaserat och har strategier 
för arbetet med att genomföra  
barnkonventionen. 

25-26 april 2017 

För mer information besök www.barnrattsdagarna.se 

På Conventum i Örebro 

Tillsammans diskuterar vi 
hur vi kan lyfta oss så att 

barnkonventionen gäller 
ALLA barn som vistas i vårt land

Migration – in- och utvandring, folkförflyttning 
Integration – sammanförande till en helhet, införlivning 
Inkludering – inberäkna, inbegripa, medräkna 
               (källa: SAOL) 



MIGRATION, INTEGRATION & INKLUDERING:  
Barn på flykt har rätt till sin identitet, innefattande medbor-
garskap, namn och släktförhållande samt rätt till skydd och 
bistånd. FN:s kommitté för barnets rättigheter konstaterar 
att det finns brister i hur Sverige implementerar Barnkon-
ventionen i praktiken. Kommittén uppmanar Sverige till att 
förstärka insatserna mot diskriminering, att barnets bästa 
ligger till grund i alla beslutsprocesser, i synnerhet i asylpro-
cesser, och att barnet får sin röst hörd i praktiken.  
 
Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som 
krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barn-
konventionen och andra relevanta internationella konventioner 
som rör barn i migration. Dessutom, vilka praktiska konse-
kvenser får detta inom olika yrken och på olika nivåer.
 
Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur 
vi kan arbeta både förebyggande och vidta åtgärder. Barnrätts-
dagarna är en mötesplats där deltagarnas egna kunskaper och 
möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag.  
 
UTBYTE AV KUNSKAPER: Vi kommer att få ta del av  
forskare, specialister och praktiker med kunskap och erfarenhet 
i frågan. Vi kommer också att ge utrymme för diskussion och 
erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verktyg kommer att 
presenteras och diskuteras. 

VALBARA PASS: Eftersom programmet består av flertalet  
valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program.   
Välj mellan sju olika föredrag och dialogseminarier vid fem 
tillfällen. Dessa syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa 
dig inom olika områden och ge nya idéer om hur du själv kan 
arbeta vidare med hjälp av konkreta metoder och verktyg.  
 
Passen är antingen utformade som föredrag med frågestund 
eller som dialogseminarium. I det här programmet hittar du en 
kort beskrivning av varje pass och mer information hittar du på 
www.barnrattsdagarna.se 
 
 
UTSTÄLLARE: Som utställare har ni möjlighet att visa  
material från er verksamhet som rör barn och unga och  
anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställnings-
platserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, 
anmäl er snarast. För mer information se  
www.barnrattsdagarna.se 
 

Barnrättsperspektiv på 
migration, integration och inkludering

TEMA: För barn som kommer till Sverige med eller utan sina 
familjer från andra länder är alla artiklar i Barnkonventionen 
aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn 
får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, 
kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller  
etniska ursprung. 

Konventionen om flyktingars rättsliga ställning antogs 1951 
och trädde i kraft 1954 och ämnade först och främst ge skydd åt 
europeiska flyktingar efter andra världskriget men kom, 1967, 
att innefatta världens alla flyktingar. Konventionens definition 
av flykting gör sig gällande även idag; I konventionen fastställs 
det bland annat hur stater ska ge skydd åt sina medborgare 
och att flyktingar har lika rättigheter oavsett ras, religion eller 
ursprungsland 
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9.00 Inledning 
Cecilia Sjölander generalsekreterare Stiftelsen  
Allmänna Barnhuset och Fredrik Malmberg,  
barnombudsman 
 
9.10 Välkommen till Örebro! 
Maria Larsson, landshövding Örebro län. Maria Larsson 
var Sveriges barnminister 2010-2014. Sedan den 4 maj 2015 
är hon landshövding i Örebro län.  
 
9.15 Det här är ingen filmtrailer. Det är mitt liv.
Ahmad Khan Mahmoodzada, skådespelare och gym-
nasieelev. Ni känner honom som Abbe i ICA:s tv-reklam. 
Ahmad slog igenom redan som 10-åring i den amerikan-
ska, Oscarsnominerade filmen Flyga Drake 2007. Men 
drömmen blev en mardröm. På grund av filmen blev han 
hotad till livet och måste flytta till Dubai under två år. Efter 
att ha flyttat tillbaka till Afghanistan fortsatte hoten. Som 
15-åring flydde han ensam till Sverige. 
 
9.35 Lever Sverige upp till barnkonventionen för 
barn på flykt? 
Fredrik Malmberg, barnombudsman har under 2016 
lyssnat på barn som flytt till Sverige. Hur upplever de sin 
situation?  
 
10.05 Förändrade möjligheter och rättigheter för 
barn på flykt 
Vilka rättigheter har barn och unga i migrationsprocessen 
och hur säkerställs dessa? Arbetar vi på rätt sätt eller kan 
vi hitta andra mer rättighetsbaserade lösningar? 
Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokat-
samfund.  
Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige 
Geneviève Avenard och George Moschos, barnom-
budsmän i Frankrike resp Grekland 
 
10.35 Paus
 
10.55 Mänskliga rättigheters roll i en tid av kris
Morten Kjaerum, director Raoul Wallenberg Institutet 
Vart är vi på väg? Har samhällsklimatet förändrats eller 
står vi bara inför nya tuffa utmaningar där vi måste ta 
beslut som vi kanske inte riktigt tycker om?  
 
11:25 Att se möjligheter i en svår tid
Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN 
Massrörelse av människor är en av de största utmaningarna 
som världen står inför idag.  Sextiofem miljoner har tvingats 
fly på grund av krig eller förföljelse. Barn på flykt utsätts för 
stora risker på sin resa till och genom Europa. Det hand-
lar om sjukdom och till och med död, att skiljas från sina 
föräldrar, utsättas för utpressning av smugglare, trafficking, 
exploatering och övergrepp. Med fler människor på flykt  
idag än någonsin tidigare, behövs sammanhängande och  
samordnade åtgärder där utsatta skyddas.  

12:00 Lunch och tid för utställare
Lunchen serveras i Arenan och kaffet serveras bland  
utställarna 
 
13.00 Seminariepass 1
Se sidan 4 för mer information  
 
14.00 Paus och förflyttning
 
14.15 Seminariepass 2 
Se sidan 5 för mer information  
 
15.15 Kaffe och tid för utställare
 
15.45 Vilken betydelse har det fria ordet,  
retoriken och en ny massmedial verklighet för  
mänskliga rättigheter?
Elnaz Baghlanian, styrelseledamot Svenska PEN och  
redaktör för tidskriften Dissidentbloggen. Rätten att fritt 
hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås 
fast i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättighe-
terna liksom i konventionen om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten har fått nya 
möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. 
På bara en millidels sekund kan information och åsikter 
spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.  
 
16.00 Stora Priset
Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut Stora Priset till 
den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns 
och ungdomars sociala förhållanden i vårt land. 
 
16.30 Idéburna organisationers roll och betydelse
Vilka utmaningar ställs man inför, som professionell och 
volontär, i mötet med barn och unga i migration? Vilka goda 
exempel och konkreta verktyg finns det för att säkerställa 
barn och ungas rättigheter i migrationsprocessen?

Hala Mohammed, ordf Röda Korsets ungdomsförbund 
och vice ordf Röda Korset Sverige 
Maria Wisén, Sveriges Stadsmissioner och Stockholm 
Stadsmission 
Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen Sverige
 
17:00 Slut för dagen
 
19.30 Kongressmiddag
I kongresshallen.  
Anmäl om du vill delta vid middagen när du  
registrerar dig online.  
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08.30 Godmorgon – intryck, reflektioner och 
slutsatser från gårdagen 
Reflektioner över gårdagen och introduktion av dagens  
program. 

08:40 Åsa Regnér, barnminister
Om regeringens arbete med att stärka barnkonventionen 
och för att nyanlända barn och unga ska inkluderas och 
integreras i samhället.  
 
09.00 Hur kan myndigheterna samverka för 
att säkerställa barns rättigheter i migrations-
processen?  
Vad är det viktigaste som behöver göras för att säkerställa 
barns och ungas rättigheter enligt årets tema? 
Paneldiskussion med:  
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen 
Cecilia Borin, kvalitetschef Migrationsverket 
Fredrik Malmberg, barnombudsman 
Moderator Cecilia Sjölander, generalsekreterare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
09.30 Kaffe och tid för utställare
 

10.00 Seminariepass 3
Se sidan 6 för mer information 
 
 
11.00 Paus och förflyttning
 
11.15 Seminariepass 4
Se sidan 7 för mer information 

12.15 Lunch och tid för utställare
Lunchen serveras i Arenan och kaffet serveras bland 
utställarna 

13.00 Seminariepass 5
Se sidan 8 för mer information  

 
14.00 Paus och förflyttning
 
14.15 Integration och inkludering  
– Framgångsfaktorer och nycklar 
Vad visar forskningen? Vad skapar en lyckad integration 
och inkludering? 
 
Paneldiskussion: 
Joakim Palme, ordförande Delmi och professor i  
statsvetenskap, Uppsala universitet 
Eskil Wadensjö, professor sociala institutet vid  
Stockholms universitet 
Anna Norlén, Verksamhetschef och rektor Ericastiftel-
sen, leg psykolog och leg. psykoterapeut 
 
14:45 Integrering och inkludering i praktiken. 
Vilka goda exempel och konkreta verktyg finns 
det för att säkerställa barn och ungas rättigheter i 
migrationsprocessen? Hur kan man arbeta på lokal 
nivå för att nyanlända barn och unga ska inklude-
ras i samhället? 
Charlotte Palmstierna, Skåne Ridsportförbund 
Pia McAleenan, Sveriges Kommuner och Landsting 
Elisabeth Lindholm, Strömsunds kommun 
 
15:15 Jag var precis som du.
Negra Efendic, journalist och författare. Vinnare av 
Stora journalistpriset år 2016 i kategorin Årets Berät-
tare. Juryns motivering:  
 
”För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen 
flykt och med osentimental blick skildrar krigets spår 
hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt människorna 
bakom nyhetstelegrammen.” 
 
15.35 Tack för i år
Barnrättsdagarna 2018 presenteras 
 
15.45 Slut
Kaffe ”to go” serveras 
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SEMINARIEPASS 1 
Tisdag 25 april kl. 13:00-14:00

1a På flykt och försvunnen  
– Barnen som inte syns och deras röster 
FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att många ensam-
kommande barn försvinner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av 
regeringen att kartlägga och föreslå åtgärder för att förhindra att 
ensamkommande barn försvinner. Seminariet presenterar resultaten 
så här långt. Bland annat presenteras en nationell kartläggning och en 
åtgärdsplan som tagits fram. Genom samarbetet med frivilligaktörer 
som kommer i kontakt med gömda barn har barnens upplevelser/
berättelser varit en röd tråd i arbetet. Det är även utgångspunkten 
för seminariet. Föreläsare: Amir Hashemi-Nik, nationell utvecklings-
ledare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Helena Wihlborg, projektle-
dare för BABA, Stockholms Stadsmission, Milen Eyob, grundare av 
organisationen VYRE Sweden och Abdullahi Mohammed, grundare 
av organisationen VYRE Sweden Lokal: Club700 
 
1b Att omvandla svårigheter till motståndskraft - om 
resiliens hos barn
Information om resiliens, stressvaccinering samt hur man kan stärka 
barns och föräldrars resiliens kan vara viktig för professionella som 
möter barn och unga med förluster, migration, flykt, trauma etc. För 
att kunna hålla fokus även på styrkor och resurser hos individen/
familjen i situationer där det är lätt att överväldigas av svårigheter och 
situationens allvar. Vi ger en bakgrund i forskningen samt hur man 
kan använda sig av kunskapen i mötet med familjer som har det svårt. 
Vi visar hur vändpunkter kan skapas i svåra situationer och hur vi som 
professionella kan vara behjälpliga i sådana processer.  
Föreläsare: Katarina Laundy Frisenstam, Leg psykolog, doktorand i 
medicin, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, 
Göteborg Lokal: Kongresshallen 
 
1c Nyanlända barns röster
Dialogseminarium Nyanlända barn riskerar att inte komma till tals 
i frågor som rör dem. Rädda Barnen bedriver flera insatser där vi på 
olika sätt möjliggör för nyanlända barn att uttrycka sina åsikter. Under 
seminariet presenteras två projekt som jobbar med detta på olika sätt. 
Det ena är projektet Access som genomfört en kunskapssamman-
ställning gällande en ofta bortglömd grupp; ensamkommande barn 
som placeras i så kallat eget boende (ebo)/nätverkshem. Det andra är 
Rädda Barnens Arvsfondsprojekt Lyssna på mig, ett samarbete med 
Ensamkommandes förbund. Projektet har bl.a. en stödlinje dit barn 
kan ringa och ställa frågor på olika språk. Första året mottogs över 
1400 samtal. Vi kommer att lyfta vad barnen själva berättat och dis-
kutera hur samhället bättre kan säkerställa barnets rätt att komma till 
tals. Föreläsare: Mary Douglas, Projektledare Access och Eva Harnesk, 
Verksamhetsledare Rädda barnens Stödlinje Lokal: Handskmakaren 
 
1d Championing children’s rights in Europe – is the EU a 
help or a hindrance ?  
The seminar aims to give participants a basic understanding of the 
inter-relationship between national and EU policies and legislation 
regarding children’s rights and well-being, in particular with regards 
migration and integration. It will provide an overview of how EU 
policies, legislation and funding can influence the national level and 
vice-versa.  It will give examples from organisations working to protect 
the rights of children affected by migration in Sweden and Finland 
and describe how they engage at EU level. The discussions will explore 
ways in which participants can be better informed about the EU and 
how to get involved in relevant advocacy to support their national 
activities. Föreläsare: Jana Hainsworth, Secretary General, Eurochild 
Lokal: Mältaren 
 
 

1e Unga möter unga och Ung integration
Unga möter unga- Ett vänskapsprojekt i Svedala kommun. ”Unga 
möter unga” är ett projekt som riktar sig till ungdomar i Svedala kom-
mun. Projektet startade upp hösten 2015 med syfte att skapa möten 
mellan etablerade och nyanlända ungdomar genom olika aktiviteter. 
I föredraget berättar projektledarna om tillkomsten av projektet, dess 
uppbyggnad och vilka framgångsfaktorer som man kan ta fasta på. De 
ger också konkreta tips till dig som vill starta en egen liknande verk-
samhet. Föreläsare: Jasmine Wahlström, Fritidsassistent & Andreas 
Flygare, Samordnare för Ungas fritid. Svedala kommun 
 
Ung Integration; Vår resa och vår erfarenhet! Om hur vi som ung-
domar skapade Ung Integration i samband med flyktingkrisen 2015. 
Verksamhetens mål var att skapa en trygg och rolig mötesplats för 
unga nyanlända. En plats där man kan umgås och bilda gemenskap. 
Föreläsningen kommer att utgå från en tidslinje som börjar med vår 
uppstart och slutar där vi står idag. Vi kommer att tala om hur vi 
rekryterar, vår medieuppmärksamhet och reflektion kring motgångar 
och framgångar. Föreläsare: Aliya Imanli, verksamhetsledare, Anton 
Johansson, ledare, Ellinor Nyzell, ledare, Ida Lindgren, ledare. Ung 
Integration  
Lokal: Skomakaren 
 
1f När lag blir verklighet - konsten att skapa ett A  
och B-lag
Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, med socialt och 
juridiskt stöd. Sedan verksamheten start 2011 har vi mött många barn 
och unga på flykt. Under det senaste året har situationen och rättig-
heterna för dessa barn och unga drastiskt försämrats, vi ser att allt fler 
vänder sig till oss, i allt mer utsatta situationer.  Genom våra ungdo-
mars erfarenheter och berättelser får ni i det här seminariet en inblick 
i konsekvenserna av den nya lagstiftningen för det enskilda barnet. 
Barnens berättelser kommer att belysa frågor som avslag, tillfälliga 
uppehållstillstånd och återvändande. Föreläsare: Elin Wernquist & Ida 
Hellrup, grundare av Barnrättsbyrån. Lokal: Studion 
 
1g Mångfald till vardag och helgdag - året runt 
En praktisk inspirationsföreläsning om vårt gemensamma år där 
vi fokuserar på HUR vi kan göra och inte enbart på att vi ska göra. 
Föreläsningen lyfter fram olika dagar att uppmärksamma och lyfta 
fram utifrån olika kulturer, religioner och traditioner blandat med 
FNs viktiga internationella dagar för att fånga upp tillfällen i vardagen 
för att bredda barns perspektiv. Både för att barn ska bilda sig en egen 
uppfattning, men även att få tänka och tycka kring andras tankar och 
åsikter.  Ett tillfälle att inspireras för att öppna upp och inkludera fler 
barn i vårt gemensamma år.  Föreläsare: Johanna Ivarsson, författare, 
Bokförlaget OLIKA Lokal: Tunnbindaren  
 
1 h Barn i fokus – Det här ser Röda Korset från  
mottagande till återvändande
Dialogseminarium Berättelser och erfarenheter från processen för 
ensamkommande barns väg in i Sverige – sett utifrån Röda Korsets 
aktiviteter, såsom exempelvis social verksamhet på boenden, kompis 
till kompis, efterforskning av anhöriga till barnet, för målgruppen, där 
goda exempel tas fram och där utmaningar belyses.  Det kan vidare 
handla om en väg ut från Sverige – vad är viktigt när ett barn ska åter-
vända – Erfarenheter förmedlas framförallt från Röda Korsets arbete 
med barn i familj både inför ett återvändande och vad som sedan 
hände efter ankomst till hemlandet från Röda Korset arbete.  
Föreläsare: Elin Bjerhem, integrationsrådgivare/ensamkommande 
barn och Ewa Jonsson, sakkunnig migration. Svenska Röda Korset 
Lokal: Bryggaren 
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SEMINARIEPASS 2 
Tisdag 25 april kl. 14:15-15:15

2a ”This Is Who We Are”  
– vilka är de ensamkommande barnen från Afghanistan? 
Vilken bakgrund har de ensamkommande barn från Afghanistan 
som kommer till Sverige? Vad är det som har fått dem att lämna sitt 
hemland, eller det land där de varit bosatta? Hur har barnen rest för att 
komma till Europa? Vad har de varit med om under resan? Och varför 
sökte de sig till Sverige? Dessa frågor har UNHCR sökt svar på i en 
intervjustudie där vi har intervjuat 270 ensamkommande afghanska 
barn. Studien syftar till att visa vilka dessa pojkar och flickor är, för att 
ge UNHCR och andra aktörer möjlighet att anpassa stödet dessa barn, 
innan flykten, under flykten och efter flykten. Föreläsare: Samarie 
Wijekoon Löfvendahl, jurist, UNHCR Lokal: Handskmakaren 
 
2b Barn på flykt - bemötande och rättigheter
Dialogseminarium Barnläkaren Lars H Gustafsson har tillsammans 
med UNICEF Sverige tagit fram en handbok riktad till volontärer och 
anställda som ett stöd i arbetet med att möta barn på flykt och tillgo-
dose deras rättigheter. Utifrån boken vill vi samtala och ge konkreta 
råd i arbetet med nyanlända barn. Vad ska man tänka på i det första 
mötet med ett barn? Hur upptäcker man frisk- och riskfaktorer? Vad 
har barnen för rättigheter enligt svensk lag och barnkonventionen? 
Seminariet vill även diskutera hur myndigheter och organisationer 
tillsammans kan höja kunskapsnivån kring dessa frågor i samhället. 
Föreläsare: Lars H Gustafsson, barnläkare och författare. Karin Öd-
quist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige Lokal: Kongresshallen 
 
2c Integration – Inkludering. Att kartlägga för framtiden
Perrongen Örebro kommun sedan 2009 jobbat strategiskt med nyan-
lända. Bl.a. genom en utvidgad kartläggning. På Perrongen i Örebro 
har vi utvecklat ett åtta veckor långt kartläggnings- och introduk-
tionsprogram för att möta behovet av att introducera nyanlända barn 
i skolan. Rätt till utbildning innebär också att det är rätt utbildning. 
Ungdomarna vi möter kommer från hela världen och har varierande 
skolbakgrund. Det som inleds på Perrongen är början på ett långsiktigt 
arbete med integration och inkludering. Vår kartläggning hjälper sko-
lan att se varje enskild elev som visar sitt bästa jag och sina förmågor. 
Föreläsare: Göran Thunberg, utvecklingsledare & kartläggningspeda-
gog, Chatrin Tageson, SVA- & kartläggningspedagog, Örebro kommun  
 
Slussen Social, medicinsk och pedagogisk kartläggning för tryggare 
skolstart och utbildning på rätt nivå. På seminariet kommer vi presen-
tera varför vi valt att göra en social, en pedagogisk och en medicinsk 
kartläggning av eleverna och vilka resultat vi ser. Vi ger även exempel 
på hur man kan arbeta systematiskt med mottagandet och kartlägg-
ningen av nyanlända elever och rutiner för god sekretesshantering 
mellan samverkande professioner under kartläggningen. På mot-
tagningsenheten Slussen i Kristianstads kommun arbetar man med 
ett mottagande av hela familjen. Presentationen redovisar tankarna 
bakom modellen. Föreläsare: Magdalena Åkesson, Pedagog, Johanna 
Jönsson, Skolsköterska, Polyxeni Konstantinou, Socionom,  Barn och 
utbildningsförvaltningen i Kristianstad Lokal: Club700 
 
2d Socialstyrelsens nya uppdrag som Kunskapscentrum 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscen-
trum om ensamkommande barn som ska pågå under åren 2017-2020. 
Vi berättar om hur detta kommer att genomföras, samt hur vi genom 
detta kan bidra till att säkerställa ensamkommande barns rättigheter 
enligt Barnkonventionen. En presentation ges även av vad Socialsty-
relsen under 2016 gjort, i form av bl.a. informationsmaterial riktade 
till barnen, kunskapsstöd till professionen och analyser av den vård 
barnen får. Föreläsare: Petra Rinman och medarbetare från Kunskaps-
centrum för ensamkommande barn.  
Lokal: Bryggaren 
 

2e Barnombudsmannen om barn på flykt 
Inom Barnombudsmannens årstema 2017 har vi lyssnat på barn som 
flytt till Sverige. Vi har träffat ensakommande barn, barn som kommit 
med sina familjer och papperslösa barn.  Utifrån barnens berättelser 
och barnens rättigheter enligt barnkonventionen beskriver vi barnens 
upplevelser, vår analys och förslag till förändringar i förhållande till 
bland annat boende, vardag, skola, hälsa och asylprocess. Föreläsare:  
Anna Ekström, projektledare och  Maj Fagerlund, jurist,  Barnom-
budsmannen Lokal: Tunnbindaren 
 
2f Socialt arbete i spegellandet–att jobba med utanförskap
Vi har ett system i Sverige idag som genom lagstiftning och praxis ska-
par och återskapar segregation och betonar skillnader mellan männ-
iskor på flera olika nivåer. Det sociala utanförskapet sprids till dem 
som nyligen kommit till Sverige, ingen vågar eller vill prata om klass, 
och integration har blivit ett modeord. Vad kan man göra istället? Vad 
krävs för att nå fram till ungdomar som upplever sig stå helt utanför 
samhället, utan drömmar och utan mål, och med dem som kommit hit 
med stora förhoppningar? Vi berättar vad vi sett och lärt oss, och hur 
vi jobbar med ungarna som står ”utanför”. Föreläsare: Teresa Almerud 
verksamhetsutvecklare/socionom, Ungart Lokal: Studion 
 
2g Barn i Väntan/Barn i Start - Psykosocialt stöd till  
asylsökande och nyanlända barn och ungdomar.
Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för 
barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylpro-
cessen och om hur det är att vara ny i Sverige. BIV/BIS bygger på ett 
enkelt pedagogiskt upplägg som har tagits fram av Svenska kyrkan 
och Individuell Människohjälp (IM). Metoden fokuserar på barnets 
egna känslor och upplevelser och syftet är att stärka barnets identitet, 
självkänsla och självförtroende. Föreläsningen presenterar modellen 
samt resultat från färsk utvärdering som ger stöd för metoden. Genom 
presentationen vill vi lyfta alla barns rätt till hälsa och utveckling och 
visa på samhällets ansvar att möta alla barns behov. Föreläsare: Ann 
Lidgren, teologie kandidat, präst och kyrkoherde, Svenska kyrkan och 
Helene Rahm, socionom, leg. psykoterapeut, verksamhetschef Skåne, 
Individuell Människohjälp Lokal: Mältaren 
 
2h Utökat hembesöksprogram i Rinkeby – stärka förut-
sättningar för hälsa och integration för barn och föräldrar
Barnhälsovårdens övergripande mål är att med utgångspunkt från 
Barnkonventionen medverka till att säkerställa barns hälsa och ut-
veckling. Barn som växer upp i områden med hög andel utrikesfödda 
uppvisar sämre hälsa än barn i områden där majoriteten är svensk-
födda. Hösten 2013 initierades ett strukturerat samarbete mellan barn-
hälsovård och förebyggande socialtjänst för de allra minsta barnen och 
deras föräldrar i Rinkeby. Hembesöken innehåller bland annat samtal 
och information i dialog med föräldrar om det svenska samhällssyste-
met samt synen på barn och föräldraskap. Under seminariet kommer 
arbetet med hembesöksprogrammet och resultaten från detta presen-
teras. Föreläsare: Åsa Heimer, initiativtagare och projektledare, Anneli 
Marttilla, med dr, forskare. Karolinska Institutet, Institutionen för 
folkhälsovetenskap/ Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 
Stockholms läns landsting Lokal: Skomakaren 
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SEMINARIEPASS 3 
Onsdag 26 april kl. 10:00-11:00

3a Hedersrelaterat våld och kulturella sedvänjor 
Länsstyrelsen Östergötland har haft uppdrag från regeringen att 
förebygga hedersrelaterat våld sedan år 2003. I vårt arbete utgår vi 
från mänskliga rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, 
kvinnokonventionen och svensk lagstiftning. Länsstyrelsen har idag 
flera uppdrag – regionalt, nationellt och särskilda – för att förebygga 
såväl hedersrelaterat förtryck och våld som att motverka att unga blir 
gifta mot sin vilja. Barnäktenskap är ett av de största globala hoten 
mot flickors liv, utveckling och hälsa. Riskerna med barnäktenskap 
är många och väl kända. Främst flickor förnekas sin barndom, deras 
utbildning avbryts, hälsan riskeras, risken för våld och övergrepp ökar. 
I flykt ökar riskerna för att flickor utsätts för barnäktenskap, männis-
kohandel, våldtäkter och övergrepp. Föreläsare: Juno Blom och Mikael 
Thörn, Länsstyrelsen Östergötland Lokal: Kongresshallen 
 
3b Viktigt att ta tillvara nyanländas kraft och kunskap, 
både barns och vuxnas
Arvsfonden berättar om sin ambition att finansiera små och stora 
utvecklingsprojekt i hela landet under en treårig period. Projekt som 
skapar möten mellan etablerade och nyanlända barn och unga, som 
på ett kreativt sätt förnyar och utvecklar verksamheter av och med 
målgruppen och bidrar till en bra start i Sverige. Vid seminariet delar 
två av projekten med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  
Mötesplats OTTO, som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö, 
en organisation av och med unga som själva har erfarenhet av att 
komma ensamma till Sverige.  Hushållningssällskapet Väst driver ett 
projekt vid ett av landets största flyktingboenden. Projektet är öppet 
för alla och syftar till att barn och unga ska få lära sig mer om djur 
och natur, samt till att skapa en naturlig mötesplats mellan nyanlända 
barn och boende i kommunen. Föreläsare: Hanne Konradsen och Per 
Callermo från Arvsfonden, Omid Mahmoudi från Ensamkommandes 
förbund och Carina Palmgren Karlsson från Hushållningssällskapet 
Väst. Lokal: Mältaren 
 
3c Familjecentralen  
– en mötesplats för kunskapsutveckling och integration
En familjecentral (FC) bedriver framförallt en hälsofrämjande, univer-
sell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet till alla föräldrar 
och barn. FC bör minst innehålla barnmorskemottagning, barnhäl-
sovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyg-
gande arbete. På FC arbetar man medvetet med barnrätt och integra-
tion och ger förutsättningar för att föräldrarollen blir stärkt. Där finns 
också stora möjligheter att möta nyanlända familjer genom att erbjuda 
bl.a. språkundervisning, föräldraskapsstöd, lek och gemenskap. 
Seminariet belyser praktiska exempel där man ofta i samverkan med 
andra erbjuder insatser för att främja integration och kunskapsutveck-
ling. Föreläsare: Moa Mellbourn, socionom, Familjecentralen Söder i 
Helsingborg, Lena Williamsson, barnmorska, Ekeby/Flogsta och sten-
hagens Familjecentral i Uppsala, Carina Nyström socionom, Spånga-
Tensta Familjecentral, Gerd Lundquist föräldrarådgivare/samordnare 
för föräldrastöd, Spånga-Tensta Familjecentral, Organisation: FFFF 
Föreningen För Familjecentralers Främjande Lokal: Handskmakaren 
 
3d Människohandel av barn för sexuella ändamål i  
Sverige
Barn ska enligt Barnkonventionen (art 34 & 35) skyddas från alla 
former av sexualiserat våld inklusive människohandel. I skolundersök-
ningen, Unga sex och Internet, tillfrågades 5 800 elever i år 3 på gym-
nasiet om människohandel för sexuella ändamål. Drygt en procent 
svarade att de hade erfarenhet av att ha varit med om människohandel 
för sexuella ändamål. I presentationen ges en översikt över kunskapslä-
get med fokus på unga med migrationsbakgrund. Metodiska aspekter 
på forskning tas upp liksom bemötandet av barn som varit utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål utifrån boken Den Långa Resan 

(Landberg, Jonsson & Svedin, 2015). Föreläsare: Gisela Priebe, docent 
vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, och gästlektor vid 
Barnafrid, Linköpings universitet, Linda Jonsson, universitetslektor vid 
Barnafrid, Linköpings universitet, Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset Lokal: Studion 
 
3e Älskade Barn – studiecirklar för föräldrar i nytt land 
med barn 0-18 år
Älskade Barn är ett studiematerial om barn och föräldraskap som ta-
gits fram av Studiefrämjandet. Många föräldrar som flyttat till Sverige 
ställs inför utmaningar och har ett stort behov av mötesplatser. Med 
Älskade Barn erbjuder vi en möjlighet till samtal på lika villkor med 
folkbildningens metodik. De 18 studiecirklarna har barnets rättigheter 
som utgångspunkt och innehållet sträcker sig från att vänta barn, över 
barnaåren och upp i tonåren. Efterfrågan på materialet är stor och vi 
har nu ett spännande samarbete över hela landet med det offentliga 
och med frivilligorganisationer. Föreläsare: Karin Ekermann, utveck-
lingsledare, Studiefrämjandet riksförbundet; Eva-Britt Leander, ut-
vecklingsstrateg, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad; 
Anna Hammar, projektsamordnare, Studiefrämjandet Stockholms län; 
Seynab Haji, handläggare Studiefrämjandet Uppsala län; Luka Anic, 
områdeschef, Studiefrämjandet Västerbotten; Hetty Rooth, doktorand, 
Mälardalens högskola. Lokal: Bryggaren 
 
3f En asylprocess anpassad för barn?
För att möjliggöra att ett barns asylskäl kommer fram krävs att pro-
cessen utgår från barnets särskilda behov och förutsättningar. I en 
situation där Sverige redan har kritiserats för att inte utreda barns egna 
asylskäl tillbörligt och där en individuell prövning av barnets bästa 
inte heller har fått genomslag, riskerar asylsökande barn att inte få sina 
rättigheter tillgodosedda. Denna föreläsning kommer att behandla vad 
en barnanpassad asylprocess kan innebära. Vi kommer också att lyfta 
barnens perspektiv och de slutsatser som kan dras genom vårt arbete 
med asylsökande barn. Föreläsare: Anna-Pia Beier och Lisa Swanson 
Carlström, jurister på mottagningen Barnens Asylrättscentrum, Råd-
givningsbyrån för asylsökande och flyktingar Lokal: Tunnbindaren 
 
3g En plats att kalla hemma 
Dialogseminarium Alla barn bör ha rätt till en skälig bostad, men 
i skuggan av den växande bostadsbristen ser vi en snabb ökning av 
hemlösa barnfamiljer, kortsiktiga boendelösningar och extrem trång-
boddhet. Framförallt är det barn med utländsk bakgrund som drabbas. 
Utan ett tryggat boende försvåras integration och inkludering.  I detta 
seminarium presenteras en ny rapport som belyser bostadsfrågan ur 
ett barnperspektiv. Vi lyfter barnen och föräldrars röster och rappor-
tens rekommendationer. Publiken kommer sedan att få en möjlighet 
att diskutera sina egna erfarenheter och hur man själv kan arbeta 
aktivt för att stötta barn med svåra boendesituationer och bedriva 
påverkansarbete.  Föreläsare: Tove Samzelius, Tematisk Rådgivare, och 
Tony Haddou tf. Biträdande Chef Region Väst. Rädda Barnen  
Lokal: Skomakaren 
 
3h Att förmedla hopp och trygghet i otrygga tider
Dialogseminarium Vi arbetar utifrån Traumamedveten omsorg; kun-
skap om trauma, trygghet,relation och cooping. Nya asyllagar gör det 
svårt att skapa hopp och trygghet.Hur kan vi hjälpa vid utvisning? Hur 
förhåller vi oss till att ungdomar hänvisas till ett liv som papperslösa? 
Hur hanterar vi att ungdomar måste flytta när de fyller 18 år?  
Föreläsare: Carola Dieng, specialpedagog och behandlare, Krica  
Behandling & Utbildning AB Lokal: Club700 
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SEMINARIEPASS 4 
Onsdag 26 april kl. 11:15-12:15

4a ”JAG ÄR HÄR NU” – att arbeta och bedriva forskning tillsam-
mans med ungdomar som anlänt till Sverige

Utgångspunkten är Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga 
Stations forskningsgrupps arbete med att i forskningscirklar intervjua 
enhetens unga besökare med fokus på deras nätverk och nätverkens 
funktion. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur nätverken ser ut, 
samt vilken betydelse nätverksrelationerna har för de ungas hälsa och 
möjligheter till livsutrymme i Sverige idag. Föreläsningen övergripan-
de syfte är att ge en förståelse för ”nysvenska” ungdomarnas livssitua-
tion med utgångspunkt från betydelsen av deras sociala nätverk.  
Föreläsare: Margareta Hydén, professor, Linköping universitet & 
University of Manchester, samt leg. psykoterapeut, Daniel Söderberg, 
Barnombud vid Unga Station och Jenny Säflund, Barnombud vid Unga 
Station Lokal:  Studion 
 
4b Socialtjänstens barnrättsansvar för barn i migration
Dialogseminarium Få en ökad förståelse för hur artikel 22 om flyk-
tingbarns rättigheter kan tolkas inom socialtjänstens uppdrag. Vi dis-
kuterar utifrån ett socialtjänstperspektiv de rekommendationer FN:s 
Barnrättskommitté har kring migrerande barns rätt till social trygghet, 
goda levnadsvillkor och utbildning, samt kring alternativ omvårdnad 
och bostadsförhållanden. Vi lyfter även socialtjänstens uppdrag att 
upptäcka och skydda barn som upplevt förluster, trauman och våld, 
samt förebygga sexuella övergrepp, människohandel och rekrytering 
till väpnade strider. Föreläsare: Susann Swärd, verksamhetschef, Rät-
tighetsfokus Lokal: Club700 
 
4c Barn på flykt – kvinnojouren som fristad
På kvinnojourernas skyddade boenden bor fler barn än kvinnor. 
Barnen har egna behov av stöd och skydd efter att ha sett, hört och 
vetat om att pappa eller styvpappa slår mamma. Somaya kvinno- och 
tjejjour är en av Unizons medlemsjourer som är specialiserade på att 
skydda och stärka personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Somaya är kända för sin barnverksamhet och driver en egen 
förskola. 2016 gav Somaya ut boken Min röst – med barnens egna be-
rättelser om att leva skyddad från en våldsam pappa samtidigt som de 
befinner sig i asylprocessen. På seminariet lyfter vi dessa modiga barns 
röster som sällan hörs eller får utrymme, presenterar vårt arbete och 
förslag som skulle förbättra för barnen. Föreläsare: Aisha Mussa Gaas, 
verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour och/eller Representant 
Somaya kvinno- och tjejjour, Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare 
kvinnofrid, Unizon Lokal: Mältaren 
 
4d Barns egna asylskäl – varför är det viktigt?
Dialogseminarium Barn kan ha andra skyddsbehov än vuxna. Det 
handlar exempelvis om könsstympning, tvångsäktenskap, barnarbete, 
handel med barn och risk att rekryteras till väpnade grupper. Det kan 
också handla om att vara utestängd från utbildning på grund av syste-
matisk diskriminering av en folkgrupp. Samtidigt vet vi att barns asyl-
skäl sällan beaktas och bedöms. Det framkommer i de kartläggningar 
som Rädda Barnen gjort sedan 2003 för att undersöka hur barns 
asylskäl beaktas och bedöms i utlänningsärenden. Genomgående har 
resultaten visat att det inte varit självklart för alla barn att få komma 
till tals, än mindre att deras åberopade skäl för uppehållstillstånd be-
aktas och bedöms på individuell basis. Seminarieledare: Dona Hariri, 
jurist, Rädda Barnen och Maj Fagerholm, jurist Barnombudsmannen 
Lokal: Bryggaren 
 

4e Hur efterlevs rättigheterna för barn och unga med 
funktionsnedsättning i den svenska asyl- och etablerings-
processen?
Myndigheten för delaktighet har genomfört en kunskapssamman-
ställning av situationen för personer med funktionsnedsättning i 
den svenska asyl- och etableringsprocessen. Myndigheten konstate-
rar bland annat att barnens rätt till skola, hälsa och sjukvård inte är 
tillgodosedd. Seminariet kommer handla om vilka kopplingar som 
finns mellan barnkonventionen och konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning och hur kunskapen om barn 
med funktionsnedsättning och deras situation i migrationsprocessen 
kan stärkas. Föreläsare: Lina Pastorek, projektledare och Brita Törnell 
Myndigheten för delaktighet Lokal: Handskmakaren 
 
4f Rätten att leva med sin familj – gäller den alla?
Rätten till familjeåterförening är hotad. En av få säkra och lagliga 
vägar in i Europa och en förutsättning för hälsa, integration och reha-
bilitering. Vi analyserar effekterna av en mer restriktiv lagstiftning där 
många av de mest sårbara inte kommer att ha möjlighet att återförenas 
med sina familjer. Föreläsare: Alexandra Segenstedt, sakkunnig migra-
tion Svenska Röda Korset, Louise Dane, doktorand i migrations- & 
barnrätt Stockholms universitet samt Isabel Petrini egitimerad psyko-
log, Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, 
Uppsala Lokal: Tunnbindaren 
 
4g Barn på flykt och trauma
Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med svår traumatisk stress – 
hur kan vi förebygga? Teori – empiri och kliniska erfarenheter 
162 877 personer sökte asyl i Sverige under 2015 av dem var 83 
procent under 34 år. Många av dem är eller kommer att bli föräldrar 
under den närmaste tioårsperioden, ett stort antal barn av de barn som 
föds i Sverige kommer att vara barn till föräldrar med flyktingbak-
grund. På seminariet kommer dels ett aktuellt forskningsprojekt som 
har granskat den vetenskapliga litteraturen kring barn som anhöriga 
till föräldrar med svår traumatisk stress presenteras, dels ett stödpro-
gram för nyblivna flyktingföräldrar med små barn, utprövat på Röda 
Korsets Center för torterade flyktingar. Föreläsare: Monica Brendler, 
socionom, leg. Psykoterapeut, handledare med mångårig erfarenhet 
av behandlingsarbete med flyktingbarn och familjer, Anders Hjern, 
barnläkare, professor, Karolinska Institutet, Sachsska Barnsjukhuset 
och Center for Health Equity Studies (CHESS)  
 
Hur mår barn och unga som varit med om svåra händelser?  
Vilka tecken visar barn och unga efter att ha upplevt svåra saker? 
Vilket stöd behöver de? Hur kan viktiga vuxna runt barnen stötta på 
ett bra sätt? Presentation av Rädda Barnens nya handbok om barn som 
varit med om traumatiska upplevelser. Vi fokuserar även på att belysa 
barn och ungas mående utifrån de nya asyllagarna. Hur påverkas unga 
psykiskt av lång väntan på besked om uppehållstillstånd? Hur kan 
måendet påverkas av oro kring att inte kunna återförenas med familj? 
Föreläsare: Lina Cagérus Barucija och Josefin Michanek, psykologer 
Rädda Barnens Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer   
Lokal: Kongresshallen 
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SEMINARIEPASS 5 
Onsdag 26 april kl. 13:00-14:00

5a I vardagsrummet blir rättigheterna verklighet!
Göteborgs Räddningsmission tror på relationer, långsiktighet och en 
strukturerad användning av barnkonventionen som är anpassad efter 
situation. Två av våra verksamheter gör detta med hemmet som bas, 
vår fadderverksamhet och vår familjehemsverksamhet för ensamkom-
mande barn. Hur har vi använt vardagsrummet som bas för vårt arbete 
där relationen mellan faddrar, familjehem och barn/ungdomar är det 
centrala, där nätverksbyggande kring barnen är en av de mest avgö-
rande faktorerna för inkludering? Hur har vi jobbat strukturerat och 
metodiskt med volontärer och hur hanterar vi svåra besked?    
Föreläsare: Barn- och Familjeenheten, Göteborgs Räddningsmission 
Lokal: Mältaren 
 
5b Integration och inkludering från födseln
Svenska med baby är en ideell organisation med verksamhet över hela 
landet. Genom öppna föräldragrupper och familjeaktiviteter skapar 
vi mötesplatser för barn och föräldrar med olika bakgrunder och 
ursprung. Möten mellan nya och etablerade svenskar öppnar nya värl-
dar och ger barnen från tidig ålder sammanhållning med människor 
boende i olika områden, med andra kulturer, språk och levnadsvillkor. 
Föräldrars livssituation påverkar i stor utsträckning barnens risk att 
hamna i utanförskap. Svenska med babys mål är därför att genom 
sociala nätverk erbjuda småbarnsföräldrar föräldrastöd samtidigt 
som vi bryter segregation och skapar möjligheten att träna svenska. 
Föreläsare: Linn Nordli, verksamhetsutvecklare och Nashua Mouaid, 
samordnare från Svenska med baby. Lokal: Handskmakaren 
 
5c Ensamkommande ungdomars behov av en  
strukturerad fritid
Hur kan mottagandet med avseende på fritiden utvecklas och stärkas? 
Att ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för alla 
ungdomars utveckling och hälsa. Tegelbruket (TB) är en mötesplats i 
Örebro med fokus på ungdomar och unga vuxna. TB rymmer en rad 
olika verksamheter och aktiviteter inom idrott, kultur och lärande. 
Tegelbruket och Örebro universitet arbetar tillsammans med ett pro-
jekt om ensamkommande ungdomars behov av och möjligheter till en 
strukturerad fritid. Projektet ska öka kunskapen om ensamkommande 
ungdomars behov av fritidsaktiviteter och utforma ett arbetssätt som 
ger ungdomarna förutsättningar för en god hälsa fri från alkohol, 
narkotika, dopning och tobak. Föreläsare: Camilla Pettersson & Anna 
Petersén, Örebro universitet och Rada Alazawi, Tegelbruket  
Lokal: Bryggaren 
 
5d Sexuella övergrepp – går det att prata om med alla?
Barn måste, enligt Barnrättskommittén, ges så många möjligheter som 
det går att signalera problem som är på väg att uppstå innan de når ett 
kritiskt skede, vuxna måste känna igen och agera när det föreligger så-
dana problem, även om barnet inte uttryckligen ber om hjälp. Hur kan 
vi prata om sexuella övergrepp med barn och ungdomar, med hjälp 
av tolk? Under seminariet diskuterar vi utmaningar och möjligheter 
att adressera ämnet med utgångspunkt i webbsidan Dags att prata om 
sexuella övergrepp. Föreläsare: Anna-Carin Magnusson, specialistsjuk-
sköterska, Bengt Söderström, barnpsykolog och Åsa Lundström Matts-
son, socionom, Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Juno Blom och 
Mikael Thörn, nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland 
Lokal: Kongresshallen 
 

5e Möten mellan psykolog och barn och unga som  
upplevt krig, flykt och övergrepp
Föreläsning om erfarenheter från psykologisk behandling av barn och 
unga med upplevelser som krig, flykt, tortyr, fångenskap, förlust av fa-
milj och stundande utvisning. Förhoppningen är att åhöraren får med 
sig råd om bemötande av målgruppen, kunskap om hur man arbetar 
med psykologisk behandling med dessa barn och unga och insikt i hur 
det för barnet många gånger uppstår en verklighet som ligger långt 
bort från barnkonventionen. Föreläsare: Isabel Petrini, legitimerad 
psykolog, Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torte-
rade, Uppsala Lokal: Studion 
 
5f Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes)  
– en stödpersonsinsats för unga i risk-zon
Dialogseminarium Seminariets mål är att åhörarna ska få en bild av 
vad YAP är, hur YAP går till, vilka principer arbetssättet vilar på och de 
resultat vi hittills kan se. De ungas, föräldrar-nas och stödpersonernas 
upplevelser av YAP kommer få stort utrymme under se-minariet. Vi 
kommer lägga stort fokus på de framgångsfaktorer vi ser i arbetssättet, 
t ex delaktigheten, det styrkebaserade förhållningssättet och YAP som 
stärkare av närsamhället. Vi visar hur YAP svarar upp mot barnkon-
ventionen samt YAP i relation till temat för konferensen. Vi presente-
rar genom berättelser, film samt en power-point-presentation.   
Föreläsare:  Tina Trygg, projektledare, Katarina Kasto, gruppledare 
och Tor Löfgren, YAP-samordnare. Botkyrka kommun, Socialförvalt-
ningen  Lokal: Skomakaren 
 
5g Hej Sverige – om att känna sig hemma i ett nytt land
Mellan 2012 och 2015 drev barnrättsorganisationen Friends och FN:s 
flyktingorgan UNHCR tillsammans ett projekt där barns egna berät-
telser om flykt stod i centrum. Mer än var tredje högstadieskola tog 
del av projektet med syfte att förändra negativa attityder och motverka 
fördomar samt att öka kunskapen om unga som flyr till Sverige utan 
föräldrar. Hur framträdande är barnens perspektiv och berättelser i 
dagens integrations- och trygghetsarbete på skolor i Sverige?  
Föreläsare: Emilia Pettersson och Celia Cox, Friends  
Lokal: Tunnbindaren 
 
5h Elevhälsans mottagande av nyanlända barn och  
ungdomar
En god hälsa är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Elevhäl-
sans uppdrag är framförallt att arbeta hälsofrämjande och förebyg-
gande för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever. Hur hanterar 
vi detta uppdrag när vi plötsligt får en ökning av elever och familjer 
på flykt, barn och ungdomar som har en helt annan hälsohistoria och 
som har stora och svåra upplevelser i bagaget? Hur kan vi bäst utnyttja 
fördelen med att vara närvarande i elevernas dagliga tillvaro. Vi beskri-
ver de erfarenheter vi gjort i Järfälla kommun och den modell vi har 
arbetat oss fram till för att möta de nyanlända barnens behov.  
Föreläsare:  Therese Magnusson, skolsköterska, Anna Cederlund skol-
läkare och Ylva Karlsson skolläkare. Järfälla kommun Lokal: Club700 
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DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 25-26 april 2017 i  
kongresshallen på Conventum i Örebro. 
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 25 april, vid registrering 
serveras kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i  
kongresshallen, Conventum.
 
PLATS 

Conventum ligger centralt i Örebro, cirka 15 minuters  
promenad från centralstationen. Adressen till Conventum 
Kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro. 
 
KOSTNAD

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna är fram till och med 
den 20 januari: 2 300 kr ex. moms. 
Från och med den 21 januari höjs avgiften till: 2 600 kr ex. 
moms. 

Fika och lunch ingår båda dagarna samt middag den 25 april.

Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast 
ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt 
CSN-kort vid registreringen.

ANMÄLAN

Anmälan kan endast göras online via  
www.barnrattsdagarna.se 

Sista dag för anmälan är den 24 mars 2017. Anmälan är bin-
dande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att  
återbetala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Om ni inte omgående får en bekräftelse på er anmälan till den 
e-postadress ni uppgivit i er registrering, vänligen kontakta 
BokningsBolaget på congress@bokningsbolaget.se  
 
 

UTSTÄLLARE 

Hyra av utställningsplats är 15 000 kr ex moms för 2 dagar 
och gäller för 1 person. Anmälan sker online via  
www.barnrattsdagarna.se
Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
LOGI

För de som vill övernatta i Örebro kommer det att finnas rum 
blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett flertal hotell 
i olika prisklasser. Hotellen kan bokas via Bokningsbolaget i 
anmälningsformuläret när du anmäler dig till konferensen.

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. 
Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på hotellen. 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. PUL 

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina 
personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med  
personuppgiftslagen (PUL). 
 
FRÅGOR 

Var god kontakta: Susanne Björk, projektledare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Praktisk information

BARNRÄTTSDAGARNA

25-26 APRIL
I KONGRESS-
HALLEN PÅ  

CONVENTUM  
I ÖREBRO
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