Barnkonsekvensanalys
Till församlingsinstruktionen ska bifogas en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys ska göras parallellt med processen att ta fram en församlingsinstruktion.
Till grund för arbetet med barnkonsekvensanalyser ligger FN:s barnkonvention och
Kyrkoordningen, i vilken det framhålls att
barnen har en särställning i kristen tro.

barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
I församlingsinstruktionen redovisas en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna
i barnkonsekvensanalysen och hela analysen bifogas som en bilaga.
Målet med en barnkonsekvensanalys är att komma fram till hur församlingens
pastorala program berör barnen och vad som eventuellt kan förbättras.

barnkonsekvensanalysen kan utföras enligt följande modell
Bakgrund
• Vad är det som ska göras och varför?
Kartläggning
• Hur många barn finns inom församlingens geografiska område?
• Hur många av dessa är kyrkotillhöriga?
• Hur ser barnens livsvillkor ut?
• Hur uppfattar barnen själva sin situation? Vad är det som är bra med kyrkan?
Vad är det som är mindre bra? Vad tycker de är viktigt att ha med i församlingsinstruktionen?
För att göra kartläggningen kan man behöva ta kontakt med organisationer och
myndigheter som arbetar med barn och unga, skola, socialtjänst, BVC. Tänk på att en
barnkonsekvensanalys omfattar alla barn i det geografiska området, inte bara de som
är delaktiga eller på något vis berörda av församlingsarbetet.
Beskrivning
• Konkretisera vilken påverkan, direkt och indirekt, som församlingens verksamhet
har på barnens liv.
• Församlingens grundläggande uppgift - Hur är den tillgänglig för barnen?
• Hur deltar och medverkar barn i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission?
• Är barn delaktiga i beslut som rör de olika verksamheterna i församlingen?
• Vilka delar av barnkonventionen berör församlingsinstruktionen och det pastorala
programmet?

Analys
• Utifrån kartläggning och beskrivning görs en analys av hur församlingen i sitt
arbete, och så som det formuleras i församlingsinstruktionen, tar hänsyn till
barnperspektivet, barnen och deras perspektiv.
• Vilka blir konsekvenserna för de barn som deltar i församlingens verksamheter,
besöker gudstjänsterna och andra barn som bor i församlingen?
• Hur stödjer församlingen utsatta barn och unga?
• Finns det verksamhetsområden där barnens intressen behöver ge vika`? Hur kan
de i så fall kompenseras?
• Vad är bra och vad kan förbättras?
Slutsatser
• Vilka behov finns och hur tillgodoser församlingen dessa?
• Vad är bra och vad behöver vi förbättra

