
Var finns barnen i våra framtida städer?

Våra städer växer rekordsnabbt. Att inkludera ett barnrättsperspektiv i stadsplaneringen 
är väsentligt för att bygga långsiktigt hållbara städer. Men hur gör vi det i praktiken? Vilka  
socioekonomiska vinster kan uppstå och vilka är konsekvenserna om vi inte gör något?

Medverkande
Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige, Christina Lindbäck, hållbarhetsdirektör, NCC,  
Lisa Klingwall, översiktsplanerare med fokus på barnrättsperspektivet inom stadsplanering, 
Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Moderator Per Ankersjö, tidigare stadsmiljöborgar-
råd i Stockholms stad

Tid och plats
13:00 – 13:40, Strandvägen, H511. (Dome of Vision).

Arrangörer
UNICEF Sverige och NCC

Barn i krig – har vi råd med en förlorad generation?

Situationen för barn som lever i krig och konflikter är akut. De tvingas på flykt, lider av brist på 
vatten, mat och säkra platser att leka på och gå i skola. Över 30 miljoner barn går inte i skola 
idag. De riskerar att bli en förlorad generation med ökad risk för fattigdom och mycket sämre 
livschanser. Hur arbetar vi för att hjälpa dessa barn? 

Medverkande
Per Westberg, vice generalsekreterare, UNICEF Sverige och Emma Nilenfors chef för Afghanista-
nenheten, Sida. Moderator Cecilia Uddén, journalist SR och Mellanösternexpert

Tid och plats
17:20 – 18:00 Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Arrangörer
UNICEF Sverige och Sida

Rätten till sin familj gäller den alla? 

Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset anordnar ett panelsamtal om barns 
rätt till familjeåterförening. Fokus kommer att vara kring hur Sverige kan säkerställa att barn på 
flykt får sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen samt vilka nya lösningar som 
behövs för att barn som anländer utan sina föräldrar ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt 
barnkonventionen.
 
Medverkande
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, Christina Heilborn, chefsjurist, UNICEF 
Sverige och Anna Maria Corazza Bildt, ledamot Europaparlamentet (M). Moderator Anna Karin 
Boqvist, program- och utredningschef, Barnombudsmannen

Tid och plats
12:15 – 12:35,  Barnrättstorget, tältet, S:t Hansgatan 21 

Arrangör
BarnombudsmannenSid 1/3
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Sexuella övergrepp mot barn – en global utmaning

Sexuella övergrepp mot barn sker världen över. Därför bjuder tre av Sveriges ledande barn-
rättsorganisationer in till ett fördjupande samtal om hur sexuella övergrepp på barn kan stop-
pas. UNICEF Filippinerna och ECPAT i Filippinerna arbetar tillsammans för att kartlägga sexuella 
övergrepp mot barn. I Sverige arbetar Bris  med att ge stöd till barn som utsatts för övergrepp 
och med stöd till vuxna anhöriga till barn som har utsatts.

Medverkande
Lotta Sylwander, chef UNICEF Filippinerna, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris och 
Anders Pettersson, generalsekreterare Ecpat. Moderator Caroline Engwall, journalist, författare 
och föreläsare.

Tid och plats
16:15 – 17:00 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Arrangörer
UNICEF Sverige, Bris och Ecpat

Luckor i lagen för våldsutsatta barn – varför tar vi inte våld mot barn 
på större allvar?

Trots att Sverige var ett av de första länder i världen att införa agaförbudet finns det fortfarande 
luckor i den svenska lagstiftning gällande barn som utsätts för våld. Barnmisshandel ses inte 
som ett specifikt brott utan omfattas av de allmänna bestämmelserna i brottsbalken kring miss-
handel och ofredande. Barn som bevittnar våld i hemmet ses inte som ett brottsoffer. Detta trots 
att forskning visar att det är lika traumatiserande att bevittna våld som att själv bli misshandlad.  

Medverkande
Åsa Regnér, barnminister, Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och förbundsordförande i 
Brottsofferjourerna Sverige, Tomas Tobe, rättspolitisk talesperson (M) och Christina Heilborn, 
programchef, UNICEF Sverige. Moderator Niklas Svensson, politikreporter Expressen

Tid och plats
12:30 – 13:15 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Arrangör
UNICEF Sverige

Hur ställer vi om till en värld med större migrationsrörelser?
 
Under hösten 2015 hade några samhällstjänster svårt att hinna med och det talades om att “flyk-
tingtrycket” var för högt. Vi behöver ett samhälle som kan möta de större migrationsrörelser vi 
förväntar oss kommer att komma. Men hur uppnår vi det? Vad behöver förändras i samhället när 
rörligheten ökar? Vad innebär det för socialt ansvar, bostäder och lokal demokrati?

Medverkande
Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige och Per-Arne Andersson från, SKL;  Sveriges 
kommuner och landsting. Moderator Mattias Gönczi, utgivare på Tidningen Syre.

Tid och plats
16:00 – 16:50 Syregården, Södra Kyrkogatan 6 

Arrangör
Tidningen Syre 

Onsdag, 5 juli 
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Torsdag, 6 juli

Ett hotat FN? – Politiska trender, globala värden och behovet av starkt 
ledarskap

FN:s nya generalsekreterare står inför stora utmaningar. Samtidigt som globala problem i allt hö-
gre grad kräver ett effektivt internationellt samarbete står det multilateral systemet inför ökade hot. 
FN och dess grundläggande värderingar ifrågasätts och ignoreras då nationalistiska och anti-soli-
dariska strömningar vinner mark. Hur kan stödet för FN och de globala normativa ramverken stär-
kas? Vilka reformer krävs inom organisationen för att möta det förändrade geopolitiskt klimatet? 

Medverkande
Jan Eliasson, tidigare vice FNs generalsekreterare, Annika Söder, statssekreterare Utrikesdeparte-
mentet, Anders Pedersen, FNs koordinator i Jordanien, David Cairns, Storbritanniens Sverige am-
bassadör och Chris Coulter, Chef för konfliktförebyggandeprogrammet, FBA. Moderator Henrik 
Hammargren, VD för Dag Hammarskjöldstiftelsen

Tid och plats
13.00 – 13.45, Sverige i världen torget, Donnersgatan 6

Arrangörer
Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige 
och UN Women nationell kommitté Sverige

Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Att garantera fred och säkerhet är FN:s huvudsakliga mandat. Ändå ser vi det internationella 
samfundet stå lamslaget i flera väpnade konflikter runt om i världen. Hur arbetar Sverige – 
som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig 
utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred? Kan en helhetsansats i freds-
arbetet också gynna implementeringen av Agenda 2030? 

Medverkande
Efraim Gomez, enhetschef, UD:s enhet för FN-politik, Alexander Gabelic, ordförande, FN-förbundet, 
Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325och Chris Coulter, konfliktförebyggandeprogram-
met, FBA. Moderator Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation 

Tid och plats
08:00 – 08:45, Sverige i världen torget, Donnersgatan 6 

Arrangörer
UNICEF Sverige, Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UNDP och UN Women nationell 
kommitté Sverige

Kontaktpersoner

Therese Quiding
projektledare UNICEF Sverige
therese.quiding@unicef.se
076 100 63 74

Ingeborg Ekblom
projektledare på UNICEF Sverige
ingeborg.ekblom@unicef.se
070 995 59 16


