BARNKONVENTIONEN
I barnkonventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Barnkonventionen antogs av
FN år 1989. Nästan alla länder i världen lovar att följa den. UNICEF arbetar för att alla barn ska få ha det så
bra som barnkonventionen säger.
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Du som är under 18 år är ett barn.

Du har samma rättigheter som andra 		
barn, oavsett var du bor, din hudfärg, 		
vilken gud du tror på med mera.
De som bestämmer över dig ska alltid se 		
till ditt bästa.
Politiker som styr länder ska ansvara för 		
att barn får det som de har rätt till.
Dina föräldrar ska hjälpa dig att få det 		
som du har rätt till.
Du har rätt att leva och utvecklas.

Du har rätt till ett namn, att vara medborgare i ett land och känna till din släkt.
Du har rätt till en egen identitet.

Du har rätt att växa upp med dina föräldrar 		
i din familj. Har dina föräldrar skiljts ska 		
du få träffa båda.
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Om du och dina föräldrar bor i olika
länder har ni rätt att träffa varandra.
Ingen får kidnappa dig och föra dig 		
utanför ditt hemlands gränser.
Du har rätt att säga vad du tycker.
Vuxna måste lyssna på dig.
Du har rätt att söka, ta emot och 		
sprida information, så länge du
respekterar andras rättigheter.
Du har rätt att tro på vilken gud du 		
vill.
Du har rätt att starta och vara med i
fredliga föreningar och organisationer.
Du har rätt att vara i fred och ha 		
dina egna hemligheter.
Du har rätt att lyssna på radio och 		
titta på tv.
Dina föräldrar ska ansvara för dig
och alltid tänka på vad som är bäst 		
för dig.
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Vuxna får inte slå dig eller vara elaka 		
mot dig.
Om du inte kan bo med dina föräldrar
ska du få hjälp att hitta ett nytt hem.
Om di adopteras ska man tänka på vad
som är bäst för dig.
Som flyktingbarn har du rätt att få 		
skydd och återförenas med dina
föräldrar.
Om du är funktionshindrad har du 		
rätt att få stöd för att få ett bra liv.
Du har rätt till sjukvård.

Om du inte bor hos dina föräldrar ska
myndigheterna ansvara för att du får
vård och att du behandlas bra.
Om du och din familj är fattiga ska 		
ni få hjälp av landets regering.

Alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Det betyder att man får en 		
bostad, kläder, mat och rent vatten.
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Du har rätt att gå i skolan och det 		
ska vara gratis.
I skolan ska du bli förberedd för ditt 		
liv som vuxen. Där ska du lära dig 		
om dina och andras rättigheter.
Där det finns flera folkslag och språk 		
ska barn få tala sitt språk och leva som
sina föräldrar.
Du har rätt till lek, vila och fritid.
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Du ska inte bli torterad, eller kunna
dömas till döden och andra grymma 		
straff.

Du ska skyddas mot krig och från att 		
bli barnsoldat.
Om någon vuxen varit dum mot dig 		
har du rätt att få hjälp.
Om du brutit mot lagen måste du 		
ändå behandlas rättvist och bra.

Du har rätt att slippa hårt och farligt
arbete.
Du ska skyddas från knark och 			
andra farliga droger.
Vuxna får inte utnyttja dig sexuellt.

Du ska skyddas från att bli såld som 		
handelsvara.
Ingen får utsätta dig för en situation 		
där du kan skadas.

Om det finns lagar i ditt land som är
bättre än barnkonventionen så ska 		
de gälla.

Alla barn och vuxna har rätt att få 		
reda på innehållet i barnkonventionen.

			

Dessa regler visar hur de
som bestämmer i olika 		
länder ska göra för att 		
följa barnkonventionen.

