
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. 

Politiker och myndigheter ska 
alltid tänka på vad som är bäst för 
barn när de bestämmer saker. 

Vuxna ska lyssna på barn. 
 Lärarna i skolan ska fråga eleverna 
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.

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 toa letten i skolan.
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Världens 
viktigaste lista

Barnkonventionen

 -Plakatet
med Barnkonventionen

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.
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Alla barn ska skyddas mot våld. 
 Världens länder ska se till att föräldrar 
och andra vuxna inte slår barn eller tar 
hand om dem dåligt på något annat sätt. 

Flyktingbarn ska få skydd och hjälp. 
Det gäller både barn som kommer 
 ensamma och barn som kommer med sina 
föräldrar. Ett ensamt fl yktingbarn ska  
få hjälp att hitta sina föräldrar. 

Alla barn har rätt till trygghet. 
 Familjer ska få hjälp så att barnen har 
det bra även om föräldrarna är fattiga, 
sjuka eller arbetslösa.

Alla barn har rätt att få gå i skolan. 
Varje barn ska få möjlighet att utvecklas 
så mycket det går. 

Alla barn har rätt till lek, 
vila och  fritid.

Alla länder som har skrivit under 
Barnkonventionen ska se till att både 
barn och vuxna känner till reglerna i den.

001_KP_1113_a   1 11-09-06   13.48.04


