Barnkonventionen

Världens

viktigaste lista
1 Barn ska inte diskrimineras.

Det betyder att det är förbjudet
att behandla ett barn sämre på
grund av till exempel hudfärg, ålder
kön, religion eller funktionshinder.

2 Politiker och myndigheter ska

alltid tänka på vad som är bäst för
barn när de bestämmer saker.

3 Vuxna ska lyssna på barn.

 ärarna i skolan ska fråga eleverna
L
vad de tycker innan de bestämmer
något. Myndigheter och domstolar
ska också lyssna på barn när de
bestämmer över sådant som gäller
barnet. Det kan till exempel vara
om barnets föräldrar ska skiljas
och inte är överens om var barnet
ska bo.

illustration: stina lövkvist

4 Alla barn har rätt till ett privat-

liv. Föräldrar ska inte läsa sina barns
brev och dagböcker. Barn ska kunna
stänga dörren och få vara i fred när
de går på toaletten i skolan.

5 Alla barn ska skyddas mot våld.

 ärldens länder ska se till att föräldrar
V
och andra vuxna inte slår barn eller tar
hand om dem dåligt på något annat sätt.

6 Flyktingbarn ska få skydd och hjälp.

Det gäller både barn som kommer
ensamma och barn som kommer med sina
föräldrar. Ett ensamt flyktingbarn ska
få hjälp att hitta sina föräldrar.

7 Alla barn har rätt till trygghet.

 amiljer ska få hjälp så att barnen har
F
det bra även om föräldrarna är fattiga,
sjuka eller arbetslösa.

8 Alla barn har rätt att få gå i skolan.

Varje barn ska få möjlighet att utvecklas
så mycket det går.

9 Alla barn har rätt till lek,

vila och fritid.

10 Alla länder som har skrivit under

Barnkonventionen ska se till att både
barn och vuxna känner till reglerna i den.

Barnkonventionen innehåller 54 regler. KP har valt ut tio av de viktigaste.
Alla länder i världen utom USA och Somalia har lovat att följa Barnkonventionen.

-Plakatet

med Barnkonventionen
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Den 3 oktober är det Internationella barndagen.
Då är det dags att säga vad du tycker och tänker
om samhället. Men hur protesterar just du allra
bäst? Kanske med rim? Gör KP:s test!
Text: Per Bengtsson illustration: stina lövkvist
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1 Gaphalsen

Kännetecken: Mycket högljudd och har svårt att låta andra
komma till tals. Ivrig att berätta om sina idéer för precis alla
han eller hon träffar. Har klottrat slagord på ryggsäcken och
fäst minst en knapp om politik på jackan. Kan tänka sig att
göra något förbjudet för att förändra samhället.
Expert på: Demonstrationer och att starta protestlistor på
Facebook. Chattar ofta med andra som tycker likadant.
Hjärtefråga: Djurens rätt.
Använder KP-plakatet till: Klottrar dit egna synpunkter
och klistrar plakatet över någon annans affisch.
Typisk Gaphals: Frans på KPwebben.

förbjudet”

4 Snackisen

Kännetecken: Överraskar när man
lär känna personen. Klädstilen är
anonym. Han eller hon utmärker
sig inte i sport eller spel. Men tan
karna, talförmågan och idéerna är
alltid så spännande och oväntade
att man blir paff. I längden blir det
Snackisen som alltid bestämmer
vad gänget ska hitta på.
Expert på: Att övertyga alla runt
omkring med bra argument.
Hjärtefråga: Demokrati – alltså
allas rätt att få vara med och
bestämma.
Använder KPplakatet till:
Hänger upp
det på skolans
informationstavla, så att alla ska
kunna läsa. Även lärarna!
Typisk Snackis: Statsminister
Fredrik Reinfeldt.

3 Pennfajtaren

Kännetecken: Ständigt uppkopplad på sin smartphone, så att han eller hon kan
uppdatera bloggen även under lektionerna. Tar ofta ny skrivbok i svenskan och
älskar att ”forska” på skoltid. Har haft med sig egna faktaböcker till SO:n.
Expert på: Att skriva. Tröttnar aldrig på det! Använder många olika medier:
Den egna bloggen, skoltidningen och har kommit med i Prat säkert två gånger!
Hjärtefråga: Komplicerade ämnen som kräver långa förklaringar utan att man blir avbruten. Till exempel varför
det är motiverat att avskaffa läxor och dödsstraff.
Använder KP-plakatet till: Fotar av, lägger på blog
gen och förklarar varför det var en dum/smart/
superbra/konstig idé att trycka det i tidningen.
Typisk Pennfajtare:
Lisa Simpson
(i Simpsons).

”Alla ska läsa
plakatet. Även

lärarna”

5 Sångaren

Kännetecken: En klädstil som tydligt visar vilken musik
han eller hon lyssnar på. Det är hiphop, punk eller visor.
Kan minst ett instrument.
Expert på: Att rimma. Sprider sitt budskap genom låt
texter. Ofta är de arga och handlar om mäktiga personer
som Sveriges statsminister eller USA:s president. Sångaren byter åsikt väldigt ofta och behöver sällan försvara
sin ståndpunkt. Attityden är viktigare än innehållet.
Hjärtefråga: De allra största världsproblemen – krig,
svält, kärnkraft och illegal nedladdning av musik.
Använder KP-plakatet till: Klipper sönder det och
klistrar fast de bästa delarna på kläderna.
Typisk Sångare: Timbuktu.

Vänd!

-plakatet finns på baksidan!

2 Tigern

Kännetecken: Sitter långt bak
i klassrummet med hörlurar
i öronen. Bär slappa kläder,
gärna mjukisbyxor och luvtröja.
Talar mumlande och tuggar
hellre tuggummi än räcker
upp handen.
Expert på: Tysta protester. Visar
sitt missnöje genom att vägra
delta i samtal eller aktiviteter.
Eller ens lyssna på vad andra
har att säga.
Hjärtefråga: Frihet. Att ingen
lägger sig i vad Tigern gör.
Använder KP-plakatet till:
Viker ett flygplan och låter det
segla ut genom fönstret.
Typisk Tiger: Bella
Swan (i Twilight).

