Barnkonventionen
Barnkonventionen innehåller alla de rättigheter som barn har. Alla barn i hela världen
är är lika mycket värda och har samma rättigheter.
En konvention är en överenskommelse mellan olika länder. En bestämmelse i en
konvention kallas för artikel.
Du måste känna till dina rättigheter. Det är också viktigt att du hjälper till att sprida
information om Barnkonventionen så att alla barn känner till sina rättigheter.
1. Du är barn tills du fyller 18 år
2. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt
3. När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa
4. De som styr ett land ska se till att alla barn har möjlighet att få det som står i
barnkonventionen
5. Föräldrar ansvarar för att barnen får det så som det står i barnkonventionen
6. Du har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt
7. Du har ett eget namn och har rätt att bli väl omhändertagen
8. Du är unik och har rätt att bo i ditt land och att veta vem du är
9. Du har rätt att få vara med dina föräldrar
10. Du ska få hjälp att få träffa dina föräldrar om ni har blivit skilda åt
11. Du får inte föras till ett annat land utan båda dina föräldrars tillstånd
12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig
13. Du har rätt att söka efter information och att berätta vad du tycker och tänker
14. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Ingen får bestämma över dina tankar
15. Du får själv bestämma om du vill vara med i en klubb eller förening
16. Ingen får utan lov snoka i ditt privatliv
17. Du har rätt att veta och förstå det som händer i din omvärld
18. Dina föräldrar ansvarar för att du lever och utvecklas på bästa sätt
19. Du har rätt till skydd från alla former av våld
20. Om inte din familj kan ta hand om dig har du rätt att tas om hand på ett sätt
som är bra för dig

21. Landet ska se till att adoptioner går rätt till, att du som adopteras får det bra
22. Du som kommer som flykting har rätt till skydd och hjälp. Om du kommer ensam ska du
få hjälp att återförenas med din familj
23. Du som har ett handikapp har rätt till ett bra liv
24. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och träning
25. Du har rätt till bra vård om du blir sjuk eller behöver skydd
26. Du har rätt att känna dig trygg där du bor och rätt till bra mat och ordentliga kläder
27. Du har rätt att leva så att du utvecklas på ett bra sätt
28. Du har rätt att gå i skolan
29. Skolan ska lära dig att ta ansvar och att respektera dina medmänniskor
30. Om du tillhör en minoritetsgrupp har du rätt till din grupps språk, kultur och religion
31. Du har rätt till fritid, lek och vila
32. Du ska skyddas från sådant arbete som är skadligt eller hindrar dig att gå i skolan
33. Du ska skyddas från narkotika och andra droger
34. Du ska skyddas från sexuella övergrepp
35. Du får inte föras bort eller säljas
36. Du ska skyddas från skadigt utnyttjande
37. Du får inte utsättas för tortyr eller annan grym behandling
38. Om du är under 15 år ska du skyddas från att delta i krig
39. Om du har råkat illa ut har du rätt att få hjälp att må bra igen
40. Om du misstänks för ett brott ska du behandlas med respekt och värdighet
Artiklarna 41-54 handlar om hur länderna ska göra för att barnkonventionen ska fungera i deras
länder.
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