Idag i Sverige finns det många metoder, verksamheter och initiativ – innovationer –
för att säkerställa att barns rättigheter blir tillgodosedda. Dessa behöver spridas!
Samtidigt märks det, speciellt än mer nu under pandemin, att många barn i Sverige
inte får sina rättigheter tillgodosedda: hälften av alla unga känner sig exkluderade i
samhället med svårigheter att påverka lokalsamhället, efter studenten väntar en
högst omskakad arbetsmarknad ungdomarna och cirka 9% lever i barnfattigdom. För
att möta dessa samhällsutmaningar behöver vi inte bara sprida existerande
barnrättsinnovationer utan även, i samverkan över sektorsgränserna, skapa nya. Följ
med oss på resan i denna samtalsserie för att bli inspirerad och dela dina kunskaper
så att vi tillsammans kan stärka kapaciteten för innovationer och samverkan som
möter barnrätts- och hållbarhetsutmaningarna!
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Hållbar stadsutveckling är ett av de globala hållbarhetsmål som ska uppnås inom
Agenda 2030 där såväl en mer deltagandebaserad stadsutveckling som trygga
offentliga miljöer lyfts fram som viktiga aspekter. Denna första del i samtalsserien
“Innovation och samverkan för barnets rätt” ger fokus åt hur just barn och ungas
delaktighet kan integreras samt hur olika aktörers trygghetsskapande i den offentliga
miljön kan utvecklas genom att utgå från barnets bästa. Enligt Brås Nationella
trygghetsundersökning 2019 oroar sig 43% av de mellan 16–84 år för brottsligheten i
samhället och många barn – speciellt tjejer – inskränker sina liv genom att till
exempel inte gå ut på kvällen trots att de vill på grund av oro för brott (enligt Brås
senaste Skolundersökning om brott 2017).
Hur kan vi då skapa trygga offentliga miljöer för barn och unga? Hur kan vi
delaktiggöra barn och unga i alltifrån planeringen och designen utav de offentliga
rummen till dess förvaltning? I detta samtal samlar vi aktörer från akademin,
civilsamhället, den privata samt den offentliga sektorn som fokuserar på trygghet i det
offentliga rummet, på barns och ungas delaktighet i frågor som rör dem, och på olika
verktyg, processer samt affärsmodeller för samverkan och partnerskap över
sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna tillsammans.
Program
10:00-10:15 Välkomna!
10:15-10:50 Hur jobbar aktörer lokalt med att bidra till innovation och ökad trygghet i
det offentliga rummet för och med barn samt unga?
10:50-11:05 Pausmingel i Zoom break-out rooms
11:05-11:10 Moderatorn Tommy Borglund delger huvuddragen från sin kunskapsöversikt om hållbarhet med fokus på partnerskap över samhällssektorernas gränser.
11:10-11:45 Vilken roll spelar innovativa samarbeten för skapandet av trygga
offentliga miljöer för och med barn samt unga i bred skala?
11:45-12:00 Avslutande reflektioner

Moderator: Tommy Borglund, Örebro universitet.
Arrangörer: Mötesplats Social Innovation, Danfo AB och Sopact, Socialhögskolan,
Lunds universitet.

Med finansiering från:

2

Maria Frisk, Sverigechef, Rädda Barnen
Rädda Barnen, en barnrättsorganisation, arbetar aktivt för att deras
verksamheter ska vara trygga och säkra för barn. De har utvecklat
materialet Tryggare Tillsammans och initierade med Generation Pep
ett digitalt fritids – Digifritids. Det kommer fortsätta utvecklas
tillsammans med barn för att bli en plattform barn vill söka sig till.
Jonas Olsson, Koncernchef och VD, Danfo AB
Danfo, som tillverkar offentliga toaletter, har samlat erfarenheter om
hur den offentliga toaletten kan bli brottsförebyggande och bidra till
ökad trygghet på den offentliga platsen. De ser ett behov av
samverkan och innovativa lösningar för att ge ökad trygghet åt alla
som rör sig i deras byggnader och i det offentliga rummet.
Nurgül Iljas Eminovska, Chef Sociala Projekt, MKB Fastighets AB
MKB, ett bostadsbolag som är helägt av Malmö stad, har en lång
historia av samhällsansvar och sociala investeringar. Deras fokus
ligger på: skola, trygghet och sysselsättning. Sammantaget handlar
det om sociala investeringar som skapar affärsnytta för MKB och
positiva mervärden för deras kunder och för Malmös utveckling.
Jan Abrahamsson, Verksamhetsutvecklare, Sopact
Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet
som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential. Sedan
januari 2019 driver Sopact ett projekt kring fyra testmiljöer som utgår
från verkliga behov i Helsingborgs stad. Målet med projektet är att
utveckla processer, metoder och strategier som är skalbara och som
kan appliceras och förhoppningsvis implementeras lokalt, regionalt
och nationellt.
Cecilia Fredrikson, Projektledare för trygghet i stadsmiljön,
Helsingborgs stad
Helsingborgs stad jobbar aktivt med att öka tryggheten i stadsmiljön
och i mars 2017 antog stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för
trygghet i stadsmiljön 2018–2023. Handlingsplanen har tagits fram i
dialog med helsingborgare i olika stadsdelar.
Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla
kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. De vill
utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara,
innovativa och effektiva upphandlingar. Patrick Amofah är
hållbarhetsspecialist och arbetar med upphandling som ett verktyg
inom social hållbarhet för att nå olika samhällsmål.
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Maj Pettersson, Projektledare Vi behövs, Fryshuset
Stiftelsen Fryshuset bedriver verksamheter där unga har möjlighet att
utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter,
utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta
ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar
till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka
nytt och hitta nya lösningar.
Jenny Stenberg, Docent, Chalmers Tekniska Högskola
Jenny Stenbergs forskning som är aktionsinriktad fokuserar på
sociala aspekter och särskilt på medborgarinflytande när det gäller
stadsutveckling. Hon har ett särskilt intresse för miljonprogrammets
bebyggelse och befolkningen i dessa områden vars energi och
kunskap borde vara en tillgång i stadens utveckling. Hon betraktar
alla aktörer i samhället som kunskapsproducenter, kunskapsbärare
och kunskapskonsumenter i forskning.
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