
OMEP anordnar världskongresser och 

internationella möten. Tre-fyra gånger om året 

kommer tidningen International Journal of 

Early Childhood med aktuell forskning till 

dem som prenumererar. 

 

Svenska OMEP 

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper 

och sprider kunskap om barn och barns 

villkor genom 

- temakvällar 

- debatter 

- seminarier 

- konferenser 

- studiebesök 

- OMEP - NYTT 

- internationella kontakter 

- internationell tidskrift 

 

Som medlem i Svenska OMEP 

- kan du påverka myndigheter som 

ansvarar för att barns behov tillgodoses 

- får du träffa andra yrkesgrupper som 

arbetar för barn i åldrarna 0-8 år 

- ta del av ny forskning 

- kan du delta i seminarier och 

konferenser i Sverige och i världs-OMEP 

- får du OMEP- nytt 3 gånger/å 

 

Världspresident: 

Dr. Maggie Koong, Hongkong 

www.worldomep.org 

Svenska OMEPs hemsida 

www.omep.org.se 

 

                                                           

Medlemskap 

Du blir medlem när du betalar årsavgiften 

200 kronor för enskild medlem, 

100 kr för studenter och pensionärer, 

600 kronor för organisation. 

275 kronor till ger dig OMEP:s tidskrift 

International Journal of Early Childhood. 

 

Beloppen sätts in på 

plusgiro: 45 63 41-7 Svenska OMEP 

 

Kom ihåg att skriva namn, adress och e-post- 

adress på inbetalningskortet eller som 

meddelande, om du betalar över Internet 

 

Kontaktpersoner 

Ordf. Eva Ärlemalm-Hagsér,  

eva.arlemalm-hagser@mdh.se 

V. ordf.  Bibi Karlsson 

bibi.karlsson@comhem.se 

Kassör Eva Ahlin 

eva.ahlin@vastrahisingen.goteborg.se  

OMEP- NYTT Mania Teimouri 

mania_teimouri@hotmail.com 

Skånekretsen Lena Bäckström 

lena.backstrom@hkr.se 

Göteborgskretsen Bibi Karlsson 

bibi.karlsson@comhem.se 

Stockholmskretsen Ulla-Britt Larsson 

ullabritt.larsson@ubmail.se 

Norrlandskretsen Karin Engdahl 

karin.engdahl@mdh.se 

Svenska OMEP:s hemsida: 

www.omep.org.se 

 

 

Svenska OMEP 
 

  OMEP är de första bokstäverna i 

världsorganisationen 

Organisation Mondiale pour 

l´Éducation Préscolaire 

www.omep.org.gu.se 

 

Organisationen består av 

nationalkommittéer i mer än 73 länder. 

Svenska OMEP är en av dessa. 

 

 
Svenska OMEP 

 

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år 

över hela världen med målsättning att ge 

dem de bästa förutsättningar för en god 

uppväxt och utbildning. 

 

OMEP arbetar för ökad förståelse för 

barns rättigheter och livsvillkor. 

 

OMEP är en frivilligorganisation med 

rådgivande status till UNESCO, UNICEF 

 

http://www.omep.org.se/
mailto:eva.ahlin@vastrahisingen.goteborg.se


OMEPs historia 
 

UNESCO-anknytning 

Efter andra världskriget ledde ett starkt 

humanitärt intresse hos en grupp kvinnor till 

ett försök att engagera fler som ville arbeta för 

barns välfärd. Lady Allen of Hurtwood från 

England och Alva Myrdal från Sverige 

presenterade 1946 tillsammans med andra 

intresserade från Frankrike, Danmark och 

Norge ett förslag till en världsorganisation som 

skulle knytas till UNESCO i Paris. 

 

Alva Myrdal den första världspresidenten  

Förslaget mottogs mycket positivt och 

resulterade i en världskonferens i Prag 1948 

om "Småbarns uppväxt och utveckling". 

Representanter från 17 länder i 5 världsdelar 

samlades och grundade Organisation Mondiale 

pour l´Éducation Préscolaire (OMEP). Alva 

Myrdal blev dess första världspresident. 

OMEP var och är en politiskt oberoende 

organisation med syfte att sammanföra olika 

yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens 

bästa. Ett av målen är att informera om och 

arbeta för att förbättra barns rättigheter och 

livsvillkor. OMEP har deltagit aktivt i att ta 

fram och implementera FN- konventionen om 

barnets rättigheter. OMEP finns idag i drygt 60 

länder.  

 

Internationella konferenser  

De senaste konferenserna har anordnats i 

Mexico City, Quebec, Lagos, Göteborg, 

Hongkong, M. Grande. I Shanghai 2013 

valdes Dr.Maggie Koong till världspresident. 

2014 i Cork, 2015 Washington DC. 2016 års 

Europa-konferens hålls i Canterbury, England 

den 5 – 8maj. Tema ”The place of the child in 

21st century”. Världskonferensen med tema 

”Transforming Early Childhood Systems for 

Future Generations” i Seoul står Korea som 

värd för den 4 – 8 juli, 2016.  

 
OMEP- projekt 

Alla lika inuti  

OMEP medverkar i ett flerårigt projekt som 

drivs tillsammans med Rädda Barnen, 

Teskeds-orden och Gothia Fortbildning med 

stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet 

syftar till att ta fram ett interaktivt material för 

förskolebarn kring värdegrund och mot 

intolerans. 

 

Hur ser samarbetet mellan 

Barnhälsovården och Förskolan ut? 

I samarbete med Barnhälsovården i 

Stockholms Läns Landsting och Stockholms 

Universitet kommer under hösten en 

enkätundersökning genomföras i 60 svenska 

kommuner. Enkätens frågor bygger på texten i 

Förskolans och Barnhälsovårdens 

styrdokument.  
 

OMEP:s skala för hållbar utveckling Det 

har under flera år pågått ett internationellt 

arbete inom OMEP med att arbeta fram ett 

självskattningsinstrument för hållbar 

utveckling. Skalan är under omarbetning för 

svenska förhållanden. Är du intresserad av att 

veta mer och kanske vara med och arbeta med 

materialet? Kontakta oss. 

Mer om hållbar utveckling 

Vad vet vi egentligen om vad barn tänker och 

tycker kring hållbar utveckling? För att få veta 

det drev OMEP under flera år ett världsprojekt 

i fyra delar där vi helt enkelt frågade barnen. 

1) Barnsamtal om lärande för hållbar 

utveckling runt OMEP- kongressens logga 

2) Lärande för hållbar utveckling i 

praktiken 

3) Samtal över generationsgränserna kring 

hållbar utveckling 

4) Jämlikhet och hållbarhet 

5) Fortbildning och lärarutbildning 

Cirka 35 länder och mer än 20 000 barn har 

deltagit i projektets olika delar. Projekten, 

både de svenska delarna och de internationella, 

redovisas i rapporter och skrifter som du kan 

ladda ner eller beställa från hemsidan: 

   www.omep.org.se 

 
 

              
 

Så här berättade en sexårig polsk pojke: 

 
”Hållbar utveckling? 

Det betyder att alla gör någonting för 
jorden.” 

 
Välkommen som medlem i OMEP! 


