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Jag får vara unik! 

Ingen får  
 diskrimineras.
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2 Barnets rättigheter
Du har rätt till omsorg
Tänk om du inte skulle ha ett tryggt hem och tänk 
om du alltid skulle vara rädd? Tänk om du skulle vara 
tvungen att jobba varje dag i stället för att gå ut och 
leka? Tänk om ingen skulle lyssna på vad du tycker?

I Finland lever de flesta barn tryggt och gott. Det 
finns någon som tar hand om oss ända från det att vi 
är små. När vi är sjuka får vi vård. 

Jag ha
r rät

t 

till p
rivat

liv 

och a
tt få

 

vara 
i fre

d!

Jag får t
ro 

och tänka  

på mitt sätt.

Namn och 

medborgar-

skap!

Nej t
ill 

våld
!

Hälsa 
och 

hälsov
ård!

Vila, lek och fritid!Jag h
ar en

 

åsikt
 och 

rätt 

att u
ttryc

ka 

den!



KOM IHÅG!

 
 

		Barnkonventionen 
finns till för att skydda 
alla barn i världen.

		Alla är lika mycket 
värda.
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Uppgifter
1. Läs texten. Svara på frågorna.

a.  Vad är barnkonventionen? 
b.  I vilken ålder ska man vara för att 

få den trygghet som det står om i 
barnkonventionen? 

2 ♥	 Granska skyltarna med barns rättig-
heter på bilden. Skriv en fortsättning 
till meningarna. Jämför svaren med 
ditt par.
a.  Mitt namn är viktigt för mig,  

eftersom…
b. 	 Ett	gott	hem	är	ett	hem	där…
c. 	 Våld	är	till	exempel…
d. 	 Barn	måste	få	gå	i	skolan,	för	att…
e. 	 Barn	måste	få	leka,	eftersom…
f.  Om	jag	inte	får	sova	tillräckligt…
g.	 Det	är	viktigt	med	fritid,		 	

eftersom…

I skolan får vi lära oss och vi får äta skollunch 
varje dag. Vi får gå till hälsovårdaren och kura-
torn. Ta reda på vad en kurator gör. Så här har 
det inte alltid sett ut i Finland. I många länder är 
det tyvärr inte ännu heller så. 

Barnkonventionen är en viktig internatio-
nell överenskommelse. Barnkonventionen slår 
fast att alla barn i världen har samma rättigheter. 
Barnkonventionen skrevs för att alla barn som är 
under 18 år ska kunna leva ett gott och tryggt liv. 
Enligt överenskommelsen har varje barn rätt att 
bli sett och hört. De länder som har skrivit under 
barnkonventionen strävar efter att se till att barn 
över hela världen ska ha samma rättigheter.

Ett bra  
och  

tryggt hem!

Hälsa 
och 

hälsov
ård!

Vila, lek och fritid!

Skola  åt alla!


