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Digitaliseringens 
möjligheter för 

barns deltagande. 

Pernilla Baralt
Generalsekreterare

UNICEF Sverige



Om UNICEF
● FNs barnrättsaktör
● Uppdrag: att göra barnkonventionen till verklighet för alla barn och bidra till att 

nå målen i Agenda 2030  - för och med barn
● Tydligt mandat, stor räckvidd (190 länder) och mycket data
● Arbetar långsiktigt och holistiskt; förebyggande och i akuta katastrofer 
● Fokus: Coronapandemins konsekvenser för barn - bygga tillbaka en hållbar 

värld där inget barn lämnas efter.
● Innovation, deltagande, partnerskap och resursmobilisering

#Reimagine
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För att förverkliga barns rättigheter för 
alla barn och nå målen i Agenda 2030 
behöver fokusera mer på barns 
deltagande, innovation och partnerskap!



Exempel på vårt arbete för barns delaktighet
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● Barnrättskommuner

● Rättighetsbaserad skola

● Voices of Youth

● U-report

● Kids Hack the Crisis



Över en miljard barn 
har drabbats av 
skolstängningar till 
följd av covid-19. 
Synliggjort och ökat 
ojämlikheter.
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Den digitala klyftan mellan 
barn i världen ökar. 

Miljontals går miste om de 
möjligheter som 
digitaliseringen medför. 



Giga Initiative
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Globalt initiativ för att ansluta varje 
skola till internet och ge alla barn 
och unga tillgång till information, 
lika möjligheter och livschanser.



Över 1 200 barn från över 70 länder 
anmälde sig för att vara med och skapa 
lösningar på utmaningar som drabbar dem 
under och efter covid-19.
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● Rätten till utbildning

● Rätten till hälsa

● Rätten till deltagande

● Utrotande av våld

● Utrotande av fattigdom

Kids Hack the Crisis 



De vinnande lösningarna 
● Rätten till utbildning: Programvara som möjliggör för människor att donera den mobildata som blir över varje månad, 

till andra som behöver tillgång till internet.

● Rätten till delaktighet: Webbsida och app där ungdomar kan chatta i realtid med experter om aktuella frågor, berätta 
vilka utmaningar de möter och komma med förslag på lösningar.

● Rätten till hälsa: Webbsidan som belyser mental hälsa med tips på vad barn kan göra för att må bra psykiskt, 
möjlighet att gå med i samtalscirklar eller chatta med en terapeut.

● Utrota fattigdom: Appen ”Help Network”, som möjliggör för människor att både ge hjälp och få hjälp med exempelvis 
kläder, mat, boende eller leksaker.

● Stoppa våld: Bred kampanj mot sexuella övergrepp och våld i hemmet. Alla barn ska lära sig självförsvar i skolan. 
Telefonnummer dit barn kan ringa om de riskerar att bli utsatta för våld. Ta bort våld i de tv-program och sociala kanaler 
som riktar sig till barn.
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Några röster 

Jesus, Mexiko Alisha, Pakistan

http://drive.google.com/file/d/1eBsFg3TJAZv4fWtUUCagyuh2gRpfXTFw/view
http://drive.google.com/file/d/1pISMBCrlT6PQZ623u300_LdN4M8t1g7i/view
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Låt oss involvera 
barn, på riktigt!
Att vara delaktig och göra sin 
röst hörd är en rättighet

Avgörande för att möta dagens 
och framtidens utmaningar och 
för vår demokratis utveckling

Nu krävs mobilisering och 
partnerskap för att göra 
verklighet av barnens lösningar 
från Kids Hack the Crisis!
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Tack för er tid!

Kontaktinformation:

pernilla.baralt@unicef.se Pernilla Baralt

@pernillabaralt @pernilla_baralt

mailto:pernilla.baralt@unicef.se

