bka bygger på fn:s konvention om barnets
rättigheter som gäller alla under 18 år. Konventionens syfte är att trygga barns särskilda
behov och intressen.
Motiveringen till bka finns också i den
finländska lagstiftningen och i kyrkans teologiska utgångspunkter och strategidokument.

bka handlar om interaktion mellan barn,
unga och vuxna. Den går ut på ett samarbete
med tidvis utbytta roller.
Prova så får du se hur mycket gott barn och
unga tillför församlingen och hela kyrkan!

Vem vet något om det här?
Finns det statistik?

Vad tänker barn och
unga om det här?

Ska vi fråga
ungdomsarbetsledarna?

Är det här tryggt för
barn och unga?

Hur påverkar det här barn och
unga som bor i avlägsna byar?

mera information
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bka = Ett bra liv för barn och unga och bättre
beslutsfattande i ett och samma paket!
bka innebär att man analyserar kyrkans
och församlingens beslut ur barns, ungas
och deras familjers synvinkel.

VARFÖR?

VEM?
Vad har vi för
nytta av det här?

Satsar inte kyrkan redan nu
tillräckligt på barn och unga?
Över 30 % av budgeten går till
arbetsområdena inom fostran! Va?

Att försvara de mänskliga rättigheterna och
människovärdet vilar på kristen grund.
Särskilt viktigt är det att se till barns och ungas
rättigheter och välbefinnande, eftersom de inte
har samma möjligheter att påverka som vuxna.
bka ger ett verktyg som underlättar arbetet.
När man på förhand uppskattar vilka följder
besluten har fullgörs kyrkans grundläggande uppgift bättre även i förvaltningen. Det främjar barns
och ungas delaktighet och stärker kyrkan som
gemenskap.

HUR?
Vem ska göra allt
extra jobb?

Ökar det byråkratin?
Och antalet klagomål?

bka ingår i det dagliga beslutsfattandet, liksom analysen av konsekvenser för miljön och ekonomin.
Analysen ska utföras av den som bereder
beslutet. I praktiken kan många olika parter delta.
Det väsentliga är att bka ska vara gjord innan de
slutliga besluten fattas.
Ansvaret för besluten ligger alltid hos de
vuxna. När barn och unga får möjlighet att påverka i frågor som gäller dem själva stärks deras
livsfärdigheter. Vuxna ska därför se till att också
barn och unga får delta i beslutsfattandet.
Det stärker demokratin i kyrkan.

Hur ska vi lära oss
att göra det här?
Var ska vi hitta
tid för det här?

Innan beslutet fattas ska eventuella konsekvenser för barn och unga förutses och bedömas. Det
finns olika metoder man kan ta hjälp av.
Det centrala är att skaffa information om
sådant som är viktigt för barns och ungas välbefinnande. Information får man bland annat ur
statistik och av dem som känner barnens och de
ungas liv väl. Det lönar sig också att fråga barnen
och de unga själva.
Att samla information ökar interaktionen
och kontakten mellan de anställda, de förtroendevalda och församlingsmedlemmarna.

