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Vi	  har	  firat	  InternaGonella	  Barndagen,	  den	  25	  nov	  2016,	  Kl.	  15.00	  –	  17.00,	  Stadsbiblioteket,	  

Göteborg	  

Grupp	  av	  modersmålslärare,	  IKFC,	  IRISv,	  ABF,	  … 



Engagemanget	  InternaGonella	  Barndagen	  
den	  25	  november	  i	  Stadsbiblioteket	  var	  
lyckat.	  Besökarna,	  elever	  och	  föräldrar,	  var	  
nöjda.	  Det	  var	  mycket	  givande	  och	  lärorikt.	  	  

Vi	  tackar	  alla	  deltagare	  varmt	  och	  speciellt	  
alla	  ni	  som	  medverkade	  med	  er	  kreaGvitet	  
och	  kunskap,	  vilket	  gjorde	  det	  hela	  så	  
lyckat.	  

Vi	  tackar	  modersmålslärarna,	  föreläsarna	  

(Inger	  fält	  …),	  IRISv	  (skänktes	  frukten	  och	  
blommorna),	  Abbas	  Zarinpour	  (ordnade	  
lokalen),	  Sara	  Meshkinfam	  (teaters-‐	  dans-‐	  
musikgruppens	  ledare),	  Kazem	  (tekniker),	  
…	  

Vi	  hoppas	  a8	  nästa	  InternaGonella	  

Barndagen	  firas	  ännu	  större	  och	  blir	  än	  
mer	  givande!	  



VAD	  ÄR	  
BARNKONVENTIONEN?	  

BarnkonvenGonen	  är	  e8	  
rä8sligt	  bindande	  
internaGonellt	  avtal	  som	  slår	  
fast	  a8	  barn	  är	  individer	  med	  
egna	  räbgheter,	  inte	  
föräldrars	  eller	  andra	  vuxnas	  
ägodelar.	  Den	  innehåller	  54	  

arGklar	  som	  alla	  är	  lika	  
vikGga	  och	  utgör	  en	  helhet,	  
men	  det	  finns	  fyra	  
grundläggande	  
och	  vägledande	  principer	  
som	  allGd	  ska	  beaktas	  när	  
det	  handlar	  om	  frågor	  som	  
rör	  barn:	  



1	  
Alla	  barn	  har	  samma	  räbgheter	  och	  lika	  värde.	  



2	  
Barnets	  bästa	  ska	  beaktas	  vid	  
alla	  beslut	  som	  rör	  barn.	  

	  



3	  
Alla	  barn	  har	  rä8	  Gll	  liv	  och	  
utveckling.	  





•  BARNKONVENTIONEN	  
•  h8ps://unicef.se/

barnkonvenGonen/las-‐
texten#short	  



Tack	  än	  en	  gång	  och	  hälsningar	  
	  

Davoud	  Navaian	  

Ikfc.gbg@gmail.com	  
www.eucn.org/ikfc	  

	  


