
Anna vill vara ifred på sitt rum och stänger 
dörren. Mamman sliter upp dörren och 
säger “här har vi dörrarna öppna, förstått?”

Jonatans pappa stänger av  tv:n och 
förklarar för honom att det bara är skräp 
och fake news.

Jonna bor i ett samhälle där många är 
religiösa. Skolan har sommaravslutning i 
kyrkan. Eleverna får sjunga psalmer och 
delta i bön.

William kände sig orolig i skolan och var 
högljudd i matsalen. Han råkade knuffa 
till en annan elev. Det slutade med att två 
lärare brottade ner och höll fast honom.

Kellys föräldrar ska skilja sig. De pratar om 
saker som vem som ska bo kvar i huset, 
 var Kelly ska vara på julen. Men ingen 
frågar Kelly vad hon vill.

Amir vill satsa på  fotbollen. Han vet att 
Ängsvikens IF har bra tränare och tränings-
anläggningar. Men hans pappa säger nej. 
“Det är inte en klubb för dig!” , säger han.

I kommunen fi nns ingen skatepark. Alice 
och hennes kompisar funderar på att starta 
en förening som kan driva frågan vidare 
med kommunen.

Eleverna i klassen bestämmer på klassrå-
det att de vill börja skoldagarna med att 
titta på en nyhets samman fattning på SVT 
Play. Läraren säger bestämt nej “ tv får ni 
 titta på hemma!”.

 Jasmine kommer hem senare än hennes 
mamma har  bestämt. Maten har kallnat och 
när hon kommer in i köket  skriker mamman 
och säger elaka saker till henne.



Under  en lektion i religionskunskap 
förklarar läraren att barn ska  följa samma 
religion som  sina föräldrar.  Så har det 
 alltid varit.

Kommunen har bestämt att skolan ska 
stängas. Eleverna får besked om att  de 
måste söka till andra skolor. Någon annan 
information har eleverna inte fått. Ingen 
har frågat om eleverna vill gå kvar i skolan 
och vad de tycker är bra med sin skola.

När Hakim har somnat smyger hans 
pappa iväg med Hakims dagbok och börjar 
läsa i smyg.



1 Som barn räknas varje människa 
under 18 år.

2 Alla barn är lika mycket värda och 
har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

3 Vid alla beslut som rör barn ska 
i första hand beaktas  vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

4 Varje stat ska ta ansvar för att 
uppfylla barns rättigheter till fullo.

5 Barnets vårdnadshavare ansvarar 
för barnets utveckling och för att 
barnets rättigheter uppfylls. 

6 Barn har rätt till liv, överlevnad 
och utveckling.

7 Barn har rätt till ett eget namn, ett 
medborgarskap och att känna till 
sitt ursprung. 

8 Barn har rätt till sin identitet, sitt 
medborgarskap, sitt namn och 
sina släktförhållanden.

9 Barn ska inte skiljas från sina 
föräldrar, utom när det är 
nödvändigt för barnets bästa. 



10 Barn har rätt att återförenas med 
sin familj om familjen splittrats. 

11 Varje stat ska bekämpa olovligt 
bortförande och kvarhållande av 
barn i utlandet.

12 Barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. 

13 Barn har rätt till yttrandefrihet; 
att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter.

14 Barn har rätt att utöva vilken 
religion de vill, eller ingen alls.

15 Barn har rätt att delta i föreningar 
och fredliga sammankomster.

16 Barn  har rätt till ett privatliv.
17 Barn har rätt att få tillgång till 

media. Staten ska uppmuntra att 
materialet inte är skadligt.

18 Barnets vårdnadshavare, har 
gemensamt ansvar för barnets 
uppfostran och utveckling.



19 Barn ska skyddas mot alla 
former av våld.

20 Barn som inte kan bo kvar i sin 
hemmiljö har rätt till skydd och 
stöd från staten. 

21 Vid adoption ska staten säkerställa 
att största vikt ges till vad som 
bedöms vara barnets bästa. 

22 Barn på fl ykt har rätt till skydd, 
och hjälp att spåra och hitta sina 
anhöriga.

23 Barn med funktionsnedsättning 
har rätt till ett fullvärdigt liv och 
hjälp att aktivt delta i samhället.

24 Barn har rätt till bästa möjliga 
hälsa. Traditionella sedvänjor 
skadliga för hälsan ska avskaffas.

25 Staten ska regelbundet se till att 
ett barn som är omhändertaget av 
myndigheter behandlas väl.

26 Barn har rätt till social trygghet 
samt statligt stöd, ifall 
vårdnadshavare saknar tillräckliga 
resurser.

27 Barn har rätt till skälig 
levnadsstandard, till exempel 
bostad, kläder och mat.



28 Barn har rätt till utbildning. 
Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla.

29 Skolan ska hjälpa barnet att 
utvecklas och lära barnet om 
mänskliga rättigheter.

30 Barn som tillhör minoritetsgrupp 
eller ett urfolk, har rätt till sitt 
språk, sin kultur och sin religion.

31 Barn har rätt till lek, vila och fritid.
32 Barn har rätt att skyddas mot 

arbete som är skadligt eller 
hindrar barnets skolgång.

33 Barn ska skyddas från narkotika.

34 Barn ska skyddas från alla former 
av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp.

35 Varje stat ska förhindra 
bortförande och försäljning av , 
eller handel med barn.

36 Varje stat ska skydda barn från 
alla andra former av utnyttjande 
som kan skada barnet. 



37 Barn ska inte utsättas för 
tortyr, annan grym behandling, 
bestraffning eller dödsstraff. 

38 Varje stat ska säkerställa skydd 
och omvårdnad av barn som 
berörs av en väpnad konfl ikt.

39 Barn som har utsatts för 
övergrepp, tortyr eller väpnad 
konfl ikt har rätt till rehabilitering.

40 Barn som anklagas eller  har blivit 
döm t för brott ska få juridiskt stöd 
samt återanpassas i samhället.

41 Finns det bestämmelser i en 
stat som går längre för barns 
rättigheter än barnkonventionen, 
gäller de.

42 Varje stat ska göra 
barnkonventionen allmänt känd 
bland både vuxna och barn.

Regler om hur barn konventionen 
följs upp och vad stater ska göra 
för att följa den.
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