
12 NYHEDER
REDIGERET AF JESPER U. LARSEN

Fredag 12. november 2010 24timer

Velfærd har i høj

grad noget med

børnerettigheder

og gennemførslen

af Børnekonven-

tionen at gøre. Hvis vi i

Danmark forudsætter, at vi

har verdens bedste velfærd,

har vi så også verdens bed-

ste børnerettigheder?

Børnerettigheder og

børns vilkår kan ikke gøres

op i godt og ondt, eller gode

og dårlige rettigheder, om

man vil. En god opvækst er

noget af det mest funda-

mentale, man kan give sit

barn, men for at det skal

kunne lykkes, skal forud-

sætningerne også være til

stede. I disse tider, hvor der

ikke er mangel på forslag til

økonomiske løsninger oven

på finanskrisen, er det der-

imod svært at få øje på poli-

tikernes interesse for børne-

nes vilkår. Vi har brug for,

at børnerettigheder er et

varmt emne på den politi-

ske dagsorden, og ikke kun

bliver kommenteret den

ene gang om året, hvor FN’s

Børnekonvention har fød-

selsdag. I så fald må vi over-

veje, om Børnekonventio-

nen skal holde fødselsdag

lige så ofte som diverse su-

permarkeder.

Børns rettigheder, og

ikke mindst overholdelsen

af disse, er så vigtige for, at

verden udvikles i en positiv

retning, at disse ikke kan

overses. Så selv om mange

børn har det dårligt og alli-

gevel på en eller anden

måde klarer dagen og vejen,

fordi de ikke kender til

andre muligheder, så bør

alle samfund over hele

verden sikre børns ret-

tigheder og trivsel

som noget helt es-

sentielt. Børn, der

har det dårligt,

ved nemlig ofte

ikke bedre. Der-

for er det vig-

tigt, at Børne-

konventionen

prioriteres, så alle,

ung som

gammel, bli-

ver op-

mærk-

somme på

børns rettig-

heder.

Unicef-klumme
Johannes Skjold Græsbøll Ottesen

Mere fokus på børns 
rettigheder, tak!

Johannes Skjold Græsbøll

Ottesen fra Unicef Dan-

marks Børneekspert-

panel.
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FINT BESØG Prinsesse Marie overværede i går Unesco-kon-
ferencen ‘Norden – en bæredygtig region med fokus på livs-
lang læring’ om klimaforandringer og uddannelse for bære-
dygtig udvikling. Det skete i Galleri Galschiødt i Odense,
hvor mange af byens børn var mødt op for at hilse på prin-
sessen. Birgitte Heiberg/Polfoto

Prinsesse i Odense
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