Barnrättsperspektivet i ett
förändringsarbete
27 april 2022

9:00 Aktion som metod – fyra verktyg för samhällsförändring

Anjali Haryana och Sara Duarte ger en introduktion till Aktion som metod. I projektet
har Malmö mot Diskriminering utvecklat en metod som utgår från enskilda barns
anmälningar för att möjliggöra förändring för många fler barn och unga.

9:15 Barnrättsperspektivet och diskrimineringslagen

Therese Rolfsdotter förklarar med utgångspunkt i rapporten Fråga barnet vad det
behöver vikten av att arbeta utifrån både ett barnrättsperspektiv och
diskrimineringslagen.

9:35 Dialog i ett förändringsarbete

I samråd med barn, sakkunniga, vårdnadshavare och skola har Aktion som metod
utvecklat dialogmodellen. Jerk Elmén berättar hur dialogmodellen gör motparter
till medparter som arbetar utifrån ett gemensamt mål; att barnet ska få tillgång till
utbildning utifrån sina förutsättningar.

Fikapaus
10:35 Juridik och opinionsbildning i ett förändringsarbete

Malmö mot Diskriminering har vunnit en vägledande dom som rör bristande
tillgänglighet i skolan. Disa Nordling berättar om arbetet med domen och opinionsbildningen kring den, som båda har utgått från barnets perspektiv och barnets bästa.

11:20 Förändringskraft genom aktioner

Vad behövs för att uppnå förändring för barn och unga som diskrimineras? Anjali
Haryana och Sara Duarte sammanfattar förmiddagen och leder oss i ett interaktivt
samtal som tar fasta på samverkan.

12.00 Lunch

Lättare lunch i salen för de som deltar på plats.

Plats: Mega, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Digitalt: Zoom, via länken https://us02web.zoom.us/j/81430802641

Föreläsare
Anjali Haryana

Projektledare på Malmö mot Diskriminering med lång erfarenhet av
projektledning, facilitering och metodutveckling i frågor om delaktighet
och inkludering.

Sara Duarte

Projektledare på Malmö mot Diskriminering och utbildare i rättighetsfrågor.
Författare till böcker om diskrimineringslagen för barn och unga.

Therese Rolfsdotter

Jurist och barnrättsexpert på Malmö mot Diskriminering. Utbildare i
diskrimineringslagen och barnkonventionen och med lång erfarenhet av
beslutsfattande och rättsligt kvalitetsarbete på myndighet och i domstol.

Jerk Elmén

Processledare i aktiva åtgärder och mötesfacilitator på Malmö mot
Diskriminering. Jerk är bland annat folkhögskolelärare i grunden.

Disa Nordling

Expert på diskrimineringsrätt med särskild inriktning på diskriminering mot
barn och unga. Har arbetat som jurist på Malmö mot Diskriminering i åtta år
och arbetade innan dess som tingsnotarie på Malmö tingsrätt.

Plats: Mega, STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Digitalt: Zoom, via länken https://us02web.zoom.us/j/81430802641

