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Formål og målgruppe
Formålet med Børnenes grundlovsdaginitiativet er, at sætte fokus på børns
rettigheder, således at disse sikres og børns opvækstvilkår bliver optimale.
Organisationerne bag Børnenes grundlovsdag vil arbejde for at alle, der
træffer beslutninger om børn, både principielt og i det daglige, har børns rettigheder og vilkår som fokuspunkt i deres overvejelser.
Målgruppen for Børnenes grundlovsdagsinitiativet er voksne, der træffer
beslutninger for børn: Beslutningstagere i stat og kommuner, medarbejdere i
institutioner og skoler samt forældre.

Barne- og samfundssyn
Børnenes grundlovsdags udgangspunkt er, at barnet fødes til deltagelse i et
samfund, der hviler på demokratiske principper såsom:
• fælles socialt ansvar
• ytringsfrihed
• indﬂydelse og medbestemmelse
• respekt og anerkendelse af individet.
Barnets deltagelse sker dels gennem udvikling af dets evner og muligheder,
dels gennem de muligheder og rettigheder samfundet tilbyder. Barnet må
ikke stilles ringere end den voksne.

Børnerettigheder
Børnenes grundlovsdag arbejder for at opfylde og realisere de grundlæggende tanker om børns rettigheder, således som de formuleres i FN’s børnekonvention. Dette foregår indenfor de rammer, der gives i et højt udviklet og rigt
velfærdssamfund som Danmark.

Barnet har både ret og krav på at blive respekteret som et selvstændigt
individ med deraf følgende personlig integritet – ligesom det har ret til den
tryghed, der ligger i at kunne knytte sig tæt til voksne, der er ansvarlige for
barnets opvækst.

At børn er selvstændige individer bør
medføre, at de har ret til:
• selv at udtrykke deres behov
• indﬂydelse/medbestemmelse på deres egen opvækst
• et sundt og udviklende psykisk og fysisk ”arbejdsmiljø” i
dagpasning og skole
• privatliv

At børn er børn bør medføre, at de har ret til:
• omsorgsfulde og kærlige voksne, som påtager sig ansvaret for
deres barndom og opvækst
• beskyttelse mod at skulle påtage sig ansvaret for egen situation
eller for de voksne
• fællesskab med jævnaldrende og voksne, integration i familie og samfund.

Eksempler på rettighedsfokus
Med udgangspunkt i de overordnede værdier og rettigheder stiller Børnenes
grundlovsdag spørgsmål, opfordrer til debat og søger svar på aktuelle problemstillinger. F.eks. på følgende områder af betydning for en børnepolitik, der
skal baseres på rettigheder for børn og på børnenes vinkel på problemerne.

Børns ”arbejdsmiljø”
Hvorfor skal kravene til børns ”arbejdsmiljø” i daginstitutioner og skoler reguleres af voksenregler? Hvorfor ikke vurdere pladsbehovet ud fra, at der skal
være plads til børn med udgangspunkt i børnenes egne behov?
Børns og forældres RET til hinanden
Forældre har RET til deres børn. Hvorfor ikke ændre det, så barnet er udgangspunktet? Og at børn således har RET til deres forældre.

Børnearbejde
Skal beskyttelseskravene være anderledes i et land som Danmark?
Kan børns arbejde i Danmark netop medvirke til uafhængighed og integritet?
Børns integration i de voksnes dagligliv
Hvordan ophæves børns isolering fra voksnes arbejdsliv? Hvordan undgår
vi ”børne-ghettoer”, og hvordan får vi børn med i dagliglivets (produktions)
processer? Hvordan arbejder vi – pædagogisk – med at bygge bro over kløften
mellem voksen- og børneliv i vores samfund?
Voksnes styring af børn
Hvordan gør vi op med en voksenstyring, der begrænser børns muligheder
og rettigheder uden samtidig at svigte børnenes behov for tryghed og tilknytning? Hvordan sikrer vi børns inddragelse i sager, der vedrører dem selv?
Barn – først og fremmest
Hvordan sikrer vi, at alle børn først og fremmest ses og behandles som BØRN?
At et ﬂygtningebarn f.eks. først og fremmest er et BARN og først derefter
ﬂygtning?

Børnelovgivning
Børnenes grundlovsdag anbefaler, at børnerettigheder og børnevinkler
gøres synlige i lovgivningen. Og opfordrer til debat om, hvordan dette
bedst sker: I en særlig børnelovgivning – eller gennem stærkere
placering af børnene i den almindelige (voksen)lovgivning?

Børnenes Grundlovsdag er et samarbejde mellem:
3F, Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår,
Danmarks Lærerforening, Dansk Legeplads Selskab,
Det Centrale Handicapråd, DUI-LEG og VIRKE,
FOA – Fag og arbejde, FOLA – Forældrenes Landsforening,
Foreningen Grønlandske Børn, Frie Børnehaver og Fritidshjem,
LOKK, Institut for menneskerettigheder

