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Inbjudan till artikelförfattare – klimatförändringen, jordens framtid och barnen
Barnombudsmannen har till uppgift att utvärdera och främja genomförandet av barnets rättigheter i
Finland. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60/1991). I sin uppgift
ska barnombudsmannen förmedla information som erhållits av barn och unga till beslutsfattare och
förmedla information som gäller barn till barn, dem som arbetar med barn, myndigheter, beslutsfattare
och den övriga befolkningen. För att fullfölja denna uppgift ger barnombudsmannen ut utredningar och
undersökningar.
År 2020 betonar barnombudsmannens verksamhet särskilt klimatförändringen och jordens framtid med
perspektiv på barnets rättigheter. Barnombudsmannen kallar sakkunniga och forskare att delta i arbetet
med att skriva en artikelsamling om dessa ämnen.
Barn har rätt att leva och utvecklas i en miljö som inte är förorenad. Gränserna för jordklotets bärkraft har
diskuterats sedan 1970-talet, och på 2000-talet har medvetenheten om klimatförändringen och
naturresursernas kritiska tillstånd, som orsakats av människan, fått allt större spridning. Samtidigt har
rädslan och osäkerheten hos barn och unga för klimatförändringens följder ökat dramatiskt. I
ungdomsbarometern (2018) har andelen barn och unga som känner rädsla och osäkerhet ökat från en
tredjedel till 65 procent på tolv år. Barnens och de ungas ångest och oro för klimatförändringen syns också
som ett ökat hjälpbehov i servicesystemet. Den bok som ska ges ut frågar vilka upplevelser och
erfarenheter barn och unga har om klimatförändringen. Hur ser de på jordens framtid?
Barn och unga har varit frustrerade över de vuxnas bristande förmåga att gripa tag i detta ärende, som
framför allt gäller barnens och de ungas levnadsmöjligheter. #Fridaysforfuture-rörelsen, som fick sin början
i Sverige vintern 2019, har inspirerat barn och unga till skolstrejker i tiotals länder och hundratals skolor
också i Finland. Överallt har man inte varit villig att godkänna denna aktivitet bland barn och unga, och
deras rätt och förmåga att delta i diskussionen har blivit ifrågasatt. Barn och unga har emellertid rätt att
uttrycka sina åsikter och att påverka beslut som gäller dem själva. Det är beaktansvärt att de unga enligt
Ungdomsbarometern (2017) upplever att de inte lär sig tillräckligt om de olika sätten att påverka i
samhället, och i den senaste barometern (2018) har de ungas uppfattningar om effekten av
utomparlamentariska sätt att påverka, såsom köpbojkotter, demonstrationer och även våld, blivit starkare.
Boken som barnombudsmannen kommer att ge ut vill därför fråga om barn har genuina möjligheter att
påverka klimatpolitiken?
Alla barn och unga är emellertid inte bekymrade över klimatförändringen och jordens framtid. En tredjedel
av deltagarna i Ungdomsbarometern svarade på detta sätt. Uppfattningarna om läget är delade sannolikt
även bland yngre barn. I den planerade boken ställs därför frågan på vilka olika sätt miljöfrågor berör
barnen. Vilka uppfattningar om miljöns tillstånd har barn som lever i olika områden eller som har olika
livsstilar eller övertygelser?
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Varför skrivs denna bok?
En heltäckande bok om klimatförändringen, jordens framtid och barnens rättigheter saknas i Finland.
Boken ska erbjuda forsknings- och erfarenhetsbaserad information om hur klimatförändringen och jordens
framtid berör barn och unga. Barnombudsmannens byrå samlar åsikter och uppfattningar av barn, unga
och experter till boken.
För vem är boken avsedd?
Ämnet är aktuellt och berör alla människor, men särskilt barnen och de unga själva, yrkesutbildade som
arbetar med barn, fostrare och närstående. Boken ger beslutsfattare viktig information och ökar insikterna
om hur barn och unga kan i större omfattning delta i beslut som gäller samhälleliga och världspolitiska
frågor av vidsträckt betydelse.
Vilket slags texter vill vi ha?
Boken fokuserar på barn och unga under 18 år. Barnombudsmannen inbjuder bidrag som behandlar ämnet
i olika perspektiv, utgående från olika vetenskapsområden och olika vetenskapsfilosofiska utgångspunkter.
Särskilt välkomna är artiklar som förmedlar information om barnens och de ungas erfarenheter, och artiklar
som behandlar ämnet från en juridisk infallsvinkel. Artiklarna ska bygga på en stark forskningsetik och ha
ett klart och tydligt uttryck. Eftersom boken är riktad till allmänheten ber vi att skribenterna undviker ett
strängt akademiskt sätt att uttrycka sig.
Vilka ändamål ska boken användas för?
Barnombudsmannens uppgift är att påverka beslut i samhället i samarbete med olika aktörer. Genom
barnombudsmannens intressentgrupper och kanaler för påverkan får boken stor spridning, också bland
beslutsfattare. De texter som publiceras i boken kan väntas få ett betydande genomslag i samhället.
Detaljerade instruktioner
Ni kan skriva ensam eller i grupp. För texterna betalas ett litet arvode. De slutliga texternas längd är cirka
20 000 tecken eller 3 000 ord (10 sidor). Artiklarna redigeras, och vid behov skickas de till en utomstående
bedömare. Artiklarna uppfyller inte kriterierna för kollegialt utvärderade artiklar, men de väntas vara
sakkunniga och bygga på forskningsbaserad information.
Skicka en sammanfattning på cirka en sida (max. 3 000 tecken) där du presenterar ditt förslag till en text till
boken om klimatförändringen, jordens framtid och barnen. Skicka sammandraget med den elektroniska
blanketten senast den 15 oktober 2019. Beslut om de artiklar som ska tas med i boken fattas utifrån
sammandragen, och artikelförfattarna informeras om valet före utgången av oktober.
Preliminär tidtabell
Artikelförslag 15.10.2019
Artikelförfattarna utses 1.11.2019
Tid att skriva 1.11.2019–28.2.2020
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Den första artikelversionen skickas in för kommentarer 29.2.2020
De slutliga texterna ska vara färdiga senast 30.4.2020.
Boken ges ut i augusti 2020.
Mer information ger
Elina Pekkarinen
Barnombudsman
elina.pekkarinen@oikeus.fi
tfn 029 5666858
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