Si din mening og bli hørt!
For første gang i historien skal det arrangeres et Nordisk Barneforum, der nordiske
politikere er klare for å lytte til barnas stemmer. Barn er ekspertene på de gode og de
vanskelige sidene ved det å vokse opp. Nå har du en fantastisk mulighet til å være en del av
en nordisk kampanje hvor du kan si din mening i saker som er viktige for deg. Nordisk
Barneforum vil bestå av åtte nasjonale grupper med barn fra Danmark, Færøyene, Grønland,
Island, Sverige, Norge, Finland, og Åland, samlet i FN-byen København.

Norden skal være et trygt og godt sted for barn å vokse opp. Dessverre opplever noen barn
også her at deres rettigheter ikke oppfylles. Sånn skal det ikke
være. I år fyller barnerettighetene 30 år og vi trenger din
stemme! Bli med i Nordisk Barneforum sammen med 80 barn
fra hele Norden. Vi trenger deg som:
•
•
•
•
•
•

vil være med på å gjøre Norden til et enda bedre sted å
vokse opp
har håp, drømmer og meninger du vil dele med andre
vil reise til København og delta i Nordisk Barneforum fra 15. til 17. januar 2020
vil fortsette påvirkningsarbeidet i Norge når du kommer hjem fra København
er mellom 12 – 16 år
snakker og forstår engelsk godt

Søk om å bli en del av Norges gruppe!

Søknaden kan være tekst, video eller begge
deler. Den må inneholde:
•
•
•
•

Navn, alder, adresse og litt om deg selv
Det du er opptatt av/din kampsak
Hvorfor nettopp du vil bli med i
Nordisk Barneforum
Utfylt skjema med samtykke fra dine
foresatte (se vedlegg)

Søknaden sendes til laerer@unicef.no og søknadsfristen er 15. oktober 2019
Dersom din søknad inneholder video anbefaler vi at du bruker wetransfer.com eller
filemail.com og sender som link eller som mail til laerer@unicef.no

Mer informasjon finner du i vedlagt invitasjon på engelsk.
Ved spørsmål kontakt Stian Mina på stian.mina@unicef.no eller ring +47 90591124

