
TEMA

 ARTIKEL I 
BARNKONVENTIONEN

STRATEGISKA 
PRIORITERINGAR

Vad ska vi göra? Hur mäter vi vår framgång?
Vad är den 
preliminära 
tidsramen?

Göra ett faktablad med grundläggande data 
om barn som upplever våld

Faktablad har gjorts.
T2

Göra en rapport om barn som offer för våld 
från vuxna och samhällsstrukturer

Rapport har gjorts.
T1

Genomföra en nationell kampanj Åtminstone 25.000 personer 
har nåtts av temat.

T2 lansera och 
sprida 

genomgående
Skriva debattartiklar Åtminstone 1 debattartikel är 

skriven
Genomgående

Överväga att organisera en demonstration 
eller en manifestation om möjligheten 
uppstår. 

Åtminstone 1 demonstration 
eller manifestation har 
organiserats.

Meddelas senare

Starta en namninsamling Åtminstone 1 person har 
skrivit under 
namninsamlingen

T2

Besvara potentiella remisser från regeringen 
angående politiska förslag

Antal remissvar vi deltagit i 
(beroende på regeringen) - 
om erbjudna, minst en. Genomgående

Arrangera ett möte med en högt uppsatt 
politiker från den nya regeringen 

RBUF har träffat 
Barnministern och 
Statsministern

Meddelas senare

Representera RBUF i barnrättsdelegationen, 
kunskapcentrum för ensamkommande barn 
och UNCRC nätverk

RBUF har deltagit i 
åtminstone ett möte i 
respektive utskott

Genomgående

Skapa en rapport till FN:s barnrättskommitté Rapport har lämnats in till 
FN:s barnrättskommitté T3

Införa Eglantyne Jebb priset 2019 Eglantyne Jebb priset har 
tilldelats en barnrättsaktivist /-
organisation och en allierad 
till barnrättskampen

T2

Organisera en offentlig utfrågning av 
kandidater till Europaparlamentsvalet 

Offentlig utfrågning har 
organiserats. T1

Organisera ett evangemang om 
Europaparlamentsvalet för medlemmar i 
RBUF  

EP2019 evangemang har 
organiserats. T1

Organisera en temahelg under våren Temahelg har organiserats. 
T1

Organisera en temahelg under hösten Temahelg har organiserats. 
T3

Skapa ett politiskt paket för lokalgrupper 1 politiskt paket har skapats 
och 15 lokalgrupper har 
använt sig av ett politiskt 

k t

T2 lansera och 
sprida 

genomgående
Skapa ett verksamhetspaket för lokalgrupper 1 verksamhetspaket har 

skapats och 15 lokalgrupper 
har använt sig av ett 

k h t k t

T2 lansera och 
sprida 

genomgående
Organisera studiecirklar med lokalgrupper 6 lokalgrupper har 

organiserat 3 studiecirklar 
var (preliminärt) 

Genomgående

Bibehålla ett stabilt samarbete med Rädda 
Barnen

Samarbetsavtalet 2017-2019 
har slutförts och det nya 
avtalet har undertecknats Genomgående

Bibehålla ett stabilt samarbete med Save the 
Children Youth Nordic Cooperation

Vi har organiserat åtminsone 
3 aktiviteter med 
samarbetspartners från 
Nordic cooperation

Genomgående

Samarbeta med Save the Children 
international Advocacy offices när det är 
lämpligt

Positivt besvara varje 
relevant samarbetsinbjudan När lämpligt

Öka i medlemsantal Öka med åtminstone 300 nya 
medlemmar. Genomgående

Öka antalet aktiva medlemmar Ha åtminstone 500 aktiva 
medlemmar Genomgående

Öka antalet lokalgrupper Ha åtminstone 15 
lokalgrupper. Genomgående

Öka RBUF’s räckvidd. Nå åtminstone 100.000 träffar 
online Genomgående

Organisera Barnrättskongressen Barnrättskongressen har 
organiserats med positiv 
utvärdering från medlemmar.

T3

Utvärdera organisationens filosofi Filosofi-arbetsgruppen har 
lämnat in ett förslag på 
ändringar. 

T2

Utvärdera organisationens politiska plattform Politisk plattform - 
arbetsgruppen har lämnat in 
ett förslag på ändringar. 

T2

Etablera effektivare ekonomisk praxis inom 
organisationen

Den ekonomiska praxisen har 
blivit positivt utvärderad av 
administratören, revisor, 
styrelsen, och 
generalsekreteraren

Genomgående

Förnya medlemsregister Nya medlemsregister har 
introducerats T1
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FOKUS

AKTIVITER MED MEDLAMMAR OCH LOKALGRUPPER

BEKÄMPA VÅLD MOT BARN

Discrimination against LGBTQI children

POLITISK PÅVERKAN

KUNSKAPSINSAMLING och SPRIDNING 

Alla aktiviteter under året ska att avspegla organisationens strategiska prioriteringar, och i synnerhet
prioriteringarna:

O Vi värvar tillsammans 
O Vi ger barn en röst
O Vi gör politik gemensamt - det som sker hos förbundet sker i medlemsföreningarna
O Att leva som vi lär - ett förbund där barn styr
O Verksamhetspaketet åt medlemsföreningarna
O Stärkt ledarskap i organisationens alla led

Artikel 19: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och
utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp,
medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.

AKTIVITETER

Våld mot barn har sitt ursprung i det förtryck som barn utsätts för från vuxna. Detta har sin grund i en maktobalans där 
vuxna har makten över barn både på en individuell nivå (förälder, vårdnadshavare, eller lärare) och på en samhällsnivå 
(regeringen). För att bekämpa våld mot barn kommer vi i synnerhet att inrikta oss på frågorna: 

Mål:

VERKSAMHETSUTVECKLING

SAMARBETSPARTNERS

VUXNA
vs.

BARN

Kroppslig bestraffning

Andra former av fysiska 
övergrepp från vuxna

Andra former av psykiska 
övergrepp från vuxna

SAMHÄLLET
vs.

BARN

Diskriminering av HBTQI 
barn

Diskriminering av barn 
som migrerat

Diskriminering av 
marginaliserade barn i 
fattiga förortsområden 
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