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Hej!
Visste du att det finns en särskild lag i Sverige som skyddar barns
rättigheter? Den heter Barnkonventionen och har skapats för att du och
andra barn ska ha det bra. Med kompisar och vuxna. Hemma och i skolan,
eller i förskolan. Och efter skolan förstås.
Det spelar ingen roll vad du drömmer om eller tror på, var du kommer ifrån
eller vilka dina föräldrar är. Barnens rättigheter är till för dig, lika mycket som
för alla barn över hela jorden.
Du är värdefull. Du är unik. Du har alltid rätt att vara dig själv. Glöm aldrig
det.

V

uxna ska göra det som
är bäst för dig

Vuxna ska alltid lyssna
på dig och fråga dig vad
tycker ochdu
tänker när de bestämmer
saker om ditt liv. Vuxna ska också ge
dig stöd så du kan leka, ha roligt och
må bra. Om du mår dåligt eller har
varit med om något jobbigt så ska
vuxna se till att du får hjälp att må
bättre. I skolan ska de lära dig viktiga
saker och se till att du alltid känner
dig trygg. Ingen får mobba dig eller
vara elak.
Vilka färger tycker du passar
dina rättigheter?

När du färglägger dina rättigheter,
fråga någon vuxen, din lärare eller
din mamma eller pappa, om dina och
alla barns rättigheter:

7 Vad är en rättighet?
7 Vad betyder att få vara som
jag är?

7 Är flickor och pojkar lika
mycket värda?

7 Vad ska dina föräldrar
bestämma tycker du?

7 Vad ska din lärare bestämma?
7 Tycker du att de vuxna lyssnar

på vad du tycker och tänker när
de bestämmer?

7 Vem du ska prata med om du

mår dåligt eller om du blir retad
och mobbad av kamrater.

7 Vem du ska prata med om du

har en kompis som mår dåligt,
eller blir retad och mobbad?
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Jag får vara
precis som jag är
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Jag är värdefull
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Alla barn i hela
världen har samma
rättigheter
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Pojkar och flickor är
lika mycket värda
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Vuxna ska göra det
som är bäst för mig
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Jag har rätt att leva
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Jag har rätt att säga
hur jag vill ha det
BARNKONVENTIONEN

Målarboken – en introduktion till det
pedagogiska materialet ”Jag är ett barn.
Jag har rättigheter.”

D

u är en viktig vuxen för de barn
du möter. Du är en möjliggörare!
Ditt uppdrag är dels att lära barnen om deras rättigheter, men
det är också du som har möjligheten att se till att de efterlevs. Den här lilla
Målarboken är en inspiration att tillsammans
med barnen tala om deras rättigheter. Vad
de betyder och varför de finns. Målarboken
är också en introduktion till materialet ”Jag
är ett barn. Jag har rättigheter”.
Vi är många som välkomnar att Barnkonventionen är svensk lag 1 januari 2020. Barnen får
ett starkare rättsligt skydd och barnets bästa
får ett större utrymme. Med materialet ”Jag är
ett barn. Jag har rättigheter.” (och förstås
med Målarboken) vill vi bidra till att fler barn
får kunskap om Barnkonventionen och sina
rättigheter, och att du som pedagog får ett
enkelt och roligt kunskapsmaterial. Kunskap
är ju en förutsättning för att ha möjlighet att
hävda sina rättigheter. Utan kunskap finns
risken att lagen inte gör den skillnad som vi
alla önskar. Speciellt för barn som av olika
anledningar diskrimineras eller far illa.
Barn är rättighetsbärare
Jag som vuxen ska hjälpa barn att må bra och
utvecklas, jag ska lyssna på vad de tycker och
tänker, och respektera deras åsikter i olika frågor
som berör barnets liv. Men som vuxen måste
du också förklara för barn att det är du som
har ansvar för att se till att barnet mår bra och
utvecklas. Att ha rättigheter betyder ju inte att
barn får göra som de vill. Därför är det också
viktigt att prata om vad det innebär att vara
rättighetsbärare. Och självklart också att ingen,
vare sig vuxna eller barn, får göra något som
är olagligt.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:
Alla artiklar i Barnkonventionen ska tolkas utifrån dessa fyra vägledande och viktiga grundprinciper:
• Alla barn har samma rättigheter och är lika
värdefulla. Alla barn ska behandlas med
respekt. Jag får inte diskriminera barn på
grund av hur de ser ut, var de bor eller var
de kommer ifrån.
• Jag ska alltid se till vad som är bäst för
barnet när jag bestämmer något som har
med barnet att göra.
• Jag ska ge barn goda förutsättningar och
möjligheter att kunna utvecklas. Barn behöver gå i skolan och barn behöver leka.
• Jag ska låta barnet säga sin mening i frågor
som har med barnet att göra. Barn ska 		
ha chansen att påverka sin situation. Jag
ska lyssna och tänka in barnets åsikter i 		
mina beslut.
Grundprinciperna innebär att jag som vuxen
alltid ska utgå från barnets behov och sätta
barnets bästa i centrum.
Engagera barnen i deras rättigheter med ett
material utformat för barn
Målarboken som du har i din hand är bara ett
litet smakprov på materialet ”Jag är ett barn.
Jag har rättigheter.” Hela materialet innehåller
de 41 rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen och en handledning. Det är pedagogisk utformat för barn och lätt för dig att
använda i ditt arbete. Artiklarna är formulerade
utifrån ett konsekvent barnperspektiv – ett jagperspektiv. När barn hör eller läser ”Jag har
rättigheter” istället för ”Barn har rättigheter”
har de lättare att fundera över hur rättigheten
berör just hen. Det gör det också roligt och
intressant för dig som pedagog att samtala
om rättigheterna utifrån barnens egna reflektioner och livsberättelser.

My Human Rights är en liten förening som
arbetar med världens största frågor.
Att känna till sina grundläggande mänskliga
rättigheter ger styrka, mod och en känsla av
att man är värd att tas på allvar.
Detta kan förändra livet för den som lever under
utsatthet och förtryck. My Human Rights är
en ideell förening med syfte att stärka kvinnor,
män och barns mänskliga rättigheter världen
över. Detta gör föreningen genom att sprida
kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention
(1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och
jag-stärkande sätt.
Visionen är att ge kvinnor, män och barn
över hela världen möjlighet att äga kunskapen
om sina mänskliga rättigheter och stöd att
hävda den. Föreningen grundades år 2012 i
övertygelsen om att detta kan bidra till att
förändra världen.

Fakta om materialet ”Jag är ett barn.
Jag har rättigheter.”
Boxen innehåller 70 färgglada kort som representerar de 41 rättighetsbaserade artiklarna i
Barnkonventionen.

På framsidan är det en kort text med hänvisning till respektive artikel. På baksidan fördjupas
artikeln. Innehåller också en handledning med
tips på hur du kan arbeta med värderingsövningar i små och stora grupper.
Materialet är framtaget i samarbete med
samt faktagranskat av Rädda Barnen.

Vill du veta mer eller beställa:
Gå in på: https://myhumanrights.se/butik
eller maila till carin@myhumanrights.se för
mer information eller offert.

Tack till Burro Advisors, Hansen Advokatbyrå och Folkungagatan.com som stöder föreningen
My Human Rights arbete med att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter
och barns rättigheter. I Sverige och i världen.

