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Svenska OMEP - med kulturer av hållbarhet och för barns perspektiv i samhället
Nu är det hög tid att betala årsavgiften till Svenska OMEP!
200 kr Enskilt medlemskap
600 kr Medlemskap som organisation
100 kr Student o pensionär
275 kr International Journal of Early Childhood
Om du betalar med hjälp av Internet, var god uppge namnet och din mailadress tydligt i
meddelanderutan, så att vi ser vem det är som betalat in sin avgift.

Om du väljer att betala över plusgiro eller i bank måste du föra över uppgifterna från bilden
ovan på ett reguljärt inbetalningskort. Du kan alltså inte använda bilden ovan för din
betalning. OBS Tidskriften IJEC kostar nu 275 kronor/år.
Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla
frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns
möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta
ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet.
OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till
UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala
kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.
OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten, två gånger om året
kommer tidskriften International Journal of Early Childhood (IJEC) med aktuell forskning till
dem som prenumererar. Läs mer på www.worldomep.org
De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar.
OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbetet som OMEP
gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar men som medlem betalar
du ett lägre pris.
VÄLKOMMEN med i OMEP och vårt viktiga arbete!
Eva Ärlemalm-hagser , ordförande i Svenska OMEP, och Eva Ahlin, kassör
eva.arlemalm-hagser@mdh.se

