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• BØRNEINDDRAGELSE

• Fra tokenisme til samskabelse

• Børnekonventionen og artikel 12

• FNs Børnekomites general comment nummer 12

• Meningsfuld deltagelse

• UNICEFs vision

• Child rights approach

• To skelsættende teorier

• Børnerådets bud på børneinddragelse

• Ingen vej tilbage – STOP youthwashing



Lidt om FNs 
Børnekonvention

Vedtaget den 20. november 1989 I FNs 
Generalforsamling – godkendt af den 
danske stat 19. juli 1991

Består af 54 artikler – artikel 43 
omhandler FNs Børnekomité

Der er fire kerneartikler I konventionen 
og artikel 12 er en af dem



ARTIKEL 12 

Retten til at udtrykke meninger Barnets ret 
til at give udtryk for en mening og krav på, 
at denne mening respekteres

ARTIKEL 13 

Frihed til at udtrykke sig og til information 
Barnets ret til at give udtryk for sine følelser 
og synspunkter, medmindre dette krænker 
andres rettigheder. Barnets ret til at søge, 
modtage og videregive information.



FNs Børnekomites General Comment nummer 12

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc

Participation er defineret som:

The ongoing processes which 
include informationsharing and 
dialogue between children and 
adults, based on mutual respect, and 
in which children can learn how their 
views and those of adults are taken 
into account and shape the 
outcomes of such processes

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc


Meningsfuld deltagelse

Transparent

Frivillig

Respektfuld

Relevant

Børnevenlig

Støttet af kompetente voksne

Inkluderende

Sikker og risikofri

Ansvarlig



UNICEFs vision

• …. is a world where children are engaged and 
empowered to advocate for and apply the provisions and 
principles of the convention and the child rights 
approach



To skelsættende teorier



Levels of 
participation

Konsulterende 
deltagelse

Deltagelse hvor 
børn er i front

Samarbejdende 
deltagelse



Børnerådets bud 
på 
børneinddragelse



Afslutning.

• Always remember that youth participation is a human right

• Fra tokenisme til deltagelse

• Fra youth washing til samskabelse

Samskabelse med børn i centrum er en ny måde at forstå børneinddragelse på. Børn er ikke bare inddraget 
i processer og anliggender, der vedrører dem. Børn er selv aktive i at skabe betingelser, muligheder, aktiviteter 
og nye løsninger, ligesom de er med til at tage initiativer, der har betydning for samværet med andre børn og 
voksne.

Og så er vi tilbage ved børnesynet.



TAK……. 

Og held og lykke


