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Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska ha det bra. 
Vi kämpar för barnens rättigheter, de som står med i 
Barnkonventionen. 

Barnkonventionen utgår ifrån att:
• alla barn har samma rättigheter 
• man ska tänka på barnets bästa när man bestämmer saker 
• alla barn har rätt att leva och utvecklas 
• alla barn har rätt att säga vad de tycker och få respekt.
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      Hej!

  Den här boken berättar           
om dina rättigheter.
Det är rättigheter som            
är samma för alla barn.

 Läs, rita och diskutera 
   med dina kompisar!
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Varje barn har rätt till ett eget namn.

Mitt namn är .............................................

 Det är jag som 
är barnadraken!
Jag heter 

................................................
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Jag heter 
  Josef!

Mitt namn 
  är Julia! Det är 

jag som är 
Oskar!

Jag är 
Minna!
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Alla barn är lika 
mycket värda.

Du och jag
och alla barn 
i hela världen.
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Jag har rätt 
till en familj.
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Jag har rätt 
att lära mej saker 
i förskolan 
och i skolan.
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Jag har rätt 
att träffa 
både mamma 
och pappa.



13



14

Jag har rätt 
att säga vad jag tycker.



1�



1�

Jag har rätt 
att få hjälp 
när jag är sjuk.
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Ingen får reta mej 
eller slå mej.



19



20

Jag har rätt 
att leka 
och att vila.
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Jag har rätt 
att känna mig trygg 
och må bra.
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BARNETS RÄTTIGHETER

Det här är din bok om barnets rättigheter. 
Allt som står här gäller dej och alla barn som 
är under 18 år i hela världen.

Här hittar du tio rättigheter. Rättigheterna 
kommer från Barnkonventionen. Den 
innehåller alla dina rättigheter. Det finns alltså 
många fler som gäller dej!

En konvention är något som flera länder har 
kommit överens om. Genom att skriva under 
en konvention lovar landet att följa det som 
står där.

Nästan alla länder i hela världen har skrivit 
under Barnkonventionen. Sverige skrev under 
1990. Då lovade regeringen att allt som står 
i Barnkonventionen ska gälla i Sverige.

  Det är bra 
att känna till 
sina rättigheter!
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LÄS MER!

Hela Barnkonventionen och fakta om den 
hittar du på internet:
www.rb.se. 
www.natverketforbarnkonventionen.se

På www.effekt.rb.se kan du läsa vad andra 
barn och unga tycker om sina rättigheter.

VILL DU PRATA MED NÅGON?

Om du vill prata eller fråga någon om sånt 
som handlar om dej, ring eller skriv till:

BRIS, Barnens hjälptelefon
Telefon: 0200-230 230

Jourhavande kompis
Telefon: 020-222 444

Barnombudsmannen 
Telefon: 08-�92 29 �0
Adress: Box 2210�, 104 22 Stockholm
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Den 20 november 1989 antog FN en konvention 
om barnets rättigheter – Barnkonventionen. 
I den finns de rättigheter som alla barn och 
ungdomar har i hela världen.

Du har:
• samma värde som alla andra
• rätt att säga vad du tycker
• rätt att lära dej en massa saker
• rätt att leka!


