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KAPITEL 1
BØRNEKONVENTIONEN – FOR ALLE VERDENS BØRN.
OGSÅ VI BØRN I GRØNLAND.
Hvis du skulle tælle alle verdens børn, så skulle du tælle til cirka 2,2 milliarder! Børnene udgør næsten
en tredjedel af jordens samlede befolkning på 7,3 milliarder mennesker.
Hvert sekund fødes et nyt barn et sted i verden, og her i Grønland bliver der hvert år født ca. 850 børn.
Ud af Grønlands befolkning på over 56.000 indbyggere er der ca. 15.000 børn, som alle har særlige rettigheder, som vi kalder Børnekonventionen – eller FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Konvention om barnets rettigheder. Børnekonventionen gælder for ALLE verdens børn fra 0 til 18 år og er et sæt
regler for, hvordan man skal behandle børn. Der er 54 artikler, der skal sikre, at alle børn har det godt.
Børnekonventionen siger, at alle børn har ret til mad, sundhed og et sted at bo. Børn har også ret til at
blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at udvikle sig gennem skole, fritid
og medbestemmelse. 193 lande i verden har skrevet under på Børnekonventionen.
Hvem gælder Børnekonventionen for?
– Rettighederne i Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn,
der ved det.
Hvad er FN?
– FN står for Forenede Nationer, og det er en organisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig af 51
lande. Organisationen skulle forhindre, at der nogensinde kom verdenskrig igen. I dag har FN 193
medlemslande, der mødes for at snakke om fred, og hvordan vi kan skabe en bedre verden sammen.
FN er det danske navn, på engelsk hedder det United Nations eller UN.

FN’S BØRNEKONVENTION SIKRER BØRNS RET TIL:
a) At få opfyldt grundlæggende rettigheder (som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo).
b) At udvikles (via f.eks. skolegang, fritid og information).
c) At blive beskyttet (mod f.eks. krig, vold, misbrug og udnyttelse).
d) At have medbestemmelse (som bl. a. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed).
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Opgave: Børnekonventionen
Kig på oversigten over artiklerne i Børnekonventionen på side X og skriv, hvilke 4 rettigheder, du synes
er vigtigst for børn i Grønland?
1.
Hvorfor?
2.
Hvorfor?
3.
Hvorfor?
4.
Hvorfor?

Hvorfor er det vigtig at kende Børnekonventionen?

Hvad kan du gøre for, at flere af dine venner kan lære Børnekonventionen at kende?

Til underviseren. Lav øvelsen ”Gæt en rettighed” fra øvelseshæftet

Alle mennesker
under 18 år er børn.

1

Kom selv med eksempler på, hvilke andre artikler
fra Børnekonventionen som er relevante her.

DEFINITIONEN
PÅ ET BARN
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KAPITEL 2
JEG HEDDER …
Alle børn, der kommer til verden, har ret til et navn. Det står der i artikel 7 i Børnekonventionen. Et
navn er barnets helt eget, og rundt omkring i verden navngiver man børn på meget forskellige måder.
Her i Grønland siger loven, at et barn helst skal være døbt eller navngivet, inden det er fyldt 1 år. Navngivning og navnes betydning har altid haft stor betydning. Mange nyfødte bliver opkaldt efter afdøde
familiemedlemmer eller venner. På den måde føler mange, at den afdøde og dele af dennes personlighed lever videre.
Verden over er efternavnet ofte udtryk for en tilknytning til en bestemt slægt. I Island får en pige f.eks.
sin fars fornavn til efternavn, så hvis faren hedder Stefan, så vil hendes efternavn være Stefansdottir,
mens hendes bror ville hedde Stefansson til efternavn. For andre er navnet et udtryk for deres identitet eller et symbol på deres tilknytning til en bestemt kulturel eller religiøs tradition. Muslimske kvinder
beholder ofte deres familienavn efter ægteskabet for at vise hvilken familie, de kommer fra.
Der findes også personer, der kun tillægger navnet en praktisk betydning, som en nem måde at skelne
forskellige personer fra hinanden på, mens man andre steder i verden giver navn efter, hvilke livsvilkår
man er født ind i. I Zimbabwe kan et barn f.eks. hedde Nhamo, der betyder fattigdom. Man kan også
være uheldig at komme til at hedde Furious (rasende), hvis humøret var dårligt, da man blev født. Eller
No More, hvis ens forældre ikke ønskede flere børn.
Hvis man kigger på navnene i Grønland igennem tiden, kan man se den påvirkning fra resten af verden, som landet har været igennem. Da Grønland for ca. 300 år siden blev koloniseret og kristendommen kom til, så indførte man også dåben. Folk fik ofte navne, som er kendt fra Bibelen, f.eks. Gabriel
eller Maria. Efter både Hjemmestyrets og senere Selvstyrets indførelse er grønlandske navne igen blevet meget mere populære, og Inuk er nu det mest populære drengenavn, mens Pipaluk er det mest populære pigenavn. På den måde kan der være meget historie, politik og mode i navne. Mange grønlandske efternavne har deres oprindelse flere hundrede år tilbage til tiden med missionærer og hvalfangere fra lande som Holland, Danmark eller Tyskland. Ofte kan man på efternavnene se, hvor i Grønland
ens familie kommer fra. Som gode eksempler stammer efternavnet Qujaukitsoq og Qaavigaq fra Qaanaaq-området, Kuitse og Kunak fra Østgrønland, Biilmann og Kreutzmann fra Maniitsoq-området osv.
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Børn skal registreres,
når de er født, og de
skal have et navn.
Børn skal også
have en nationalitet, altså
høre hjemme i et land. Børn
skal kende deres forældre
og passes af dem, hvis det
på nogen som helst måde er
muligt.

NAVN OG
NATIONALITET
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Kom selv med eksempler på, hvilke andre artikler
fra Børnekonventionen som er relevante her.

Opgave: Din families navne
Her kan du skrive dine egne og din families navne. Spørg dine forældre, bedsteforældre, mostre eller
onkler, om de kender historien om deres navn.

Til underviseren. Lav øvelsen ”Jeg hedder … ” og ”Hvem er du?” fra øvelseshæftet
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KAPITEL 3
OM VORES LAND …
Grønland er verdens største ø, og over 80 % er dækket af is. Det er rigtigt meget, og det betyder også,
at hele vores lands befolkning på ca. 56.000 lever langs kysterne, fordi der er adgang til havet. Størstedelen af befolkningen bor på den sydlige vestkyst. Og her ligger vores hovedstad, Nuuk med 18.000
indbyggere, også. Til sammenligning bor der næsten 38 millioner mennesker i verdens største hovedstad, Tokyo i Japan. Forestil dig at blive væk fra din mor eller far i sådan en kæmpe by!
Der findes næsten ingen veje mellem vores byer og bygder, så det kan være dyrt og tage lang tid at
rejse, fordi vi kun kan rejse med skib og fly. Til gengæld er det nemt at komme rundt, der hvor vi bor,
og det tager ikke lang tid at gå i skole eller hen for at besøge en ven. Det er ikke alle, der er så heldige. I
mange afrikanske lande går børn i flere timer om dagen for at komme i skole - hvis de da overhovedet
kan komme i skole. Der er nemlig ikke alle børn, der har mulighed for at gå i skole, selvom det er deres
rettighed. Faktisk er der i hele verden over 60 mio. børn, der ikke går i skole pga. krig, fattigdom eller
naturkatastrofer, men det tal falder heldigvis år for år.
I vores land er der børn, der er nødt til at flytte hjemmefra for at gå i skole. Det kan være børn fra bygden Siorapaluk, der skal flytte til Qaanaaq for at kunne gøre folkeskolen færdig. Det kan også være
børn, der flytter fra Tasiilaq til Nuuk for at gå i gymnasiet. Måske du kender nogen, der bor på elevhjem
eller kollegium?
Størstedelen af vores befolkning stammer fra forfædre, der har boet i landet mange hundrede år, og
kun 10% af befolkningen er født uden for landet. Det vil sige, at vores udseende, sprog, kultur og traditioner ligner hinanden meget i forhold til befolkninger i andre lande. Et godt eksempel på det er Malaysia i Asien, hvor befolkningen er sammensat af oprindelige folk, muslimske malajer, hinduistiske indere og buddhistiske kinesere. Her i landet er langt de fleste kristne, men i Malaysia kræver det stort arbejde for alle at få tre kulturer med forskellige religioner til at arbejde sammen.
Udover grønlændere lever der andre nationaliteter i vores land. Danskerne er den største anden befolkningsgruppe. For mere end 50 år siden kom de fleste tilflytter fra Danmark, Norge og Sverige, men
i de senere år er tilflytterne også kommet fra lande som Island, Filippinerne og Thailand. Også mange grønlændere vælger at være tilflyttere i et andet land, og faktisk bor der over 16.000 grønlændere i
Danmark.
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Børn skal registreres,
når de er født, og de
skal have et navn.
Børn skal også
have en nationalitet, altså
høre hjemme i et land. Børn
skal kende deres forældre
og passes af dem, hvis det
på nogen som helst måde er
muligt.

Kom selv med eksempler på, hvilke andre artikler
fra Børnekonventionen som er relevante her.

NAVN OG
NATIONALITET

Opgave: SMS´er fra min ven
Du har fået en ven, Miguel, fra landet Bolivia i Sydamerika, som er meget nysgerrig efter at vide alt
muligt om Grønland. Svar på Miguels spørgsmål.

Miguel
Hvad hedder jeres nationalsang?

Jeg har læst, at I bor i igloer og kun spiser kød. Gør I det?
Og hvad smager bedst af grønlandsk mad?

Grønlandsk er et sjovt sprog!
Send mig det længste ord du kender!

Hvad er det sejeste ved at bo i Grønland?

Hvad kunne du godt tænke dig i Grønland, som ikke findes nu?
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Hvad er det værste ved at bo i Grønland?

Hvis jeg skulle komme til Grønland på ferie, hvilke tre byer eller
bygder ville du så anbefale mig at besøge?

Hvilken årstid kan du bedst lide i jeres land, og hvorfor?

Gå sammen to og to og fortæl hinanden hvad I har svaret Miguel. Hvis I har internet, kan I søge oplysninger om Bolivia og blive klogere på Miguels land.

Til underviseren. Lav øvelserne ”Verden i vores by/bygd” og ”Befolkningsgrupper” fra øvelseshæftet.
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KAPITEL 4
VORES BYER OG BYGDER
Vores lands befolkning består af lidt over 56.000 mennesker og ca. 50 % bor i vores fem største byer
Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Der er i alt 17 byer i vores land og 48.000 af befolkningen har valgt at bo i en by. Resten af befolkningen på ca. 8000 bor i bygder, og eftersom der er ca. 60
bygder, kan du nok regne ud, at mange af bygderne er ganske små. Der er flere bygder med mellem 20
og 30 indbyggere, så man har ikke mange klassekammerater, hvis man går i bygdens skole.
Selvom vi bor i det samme land, er der store forskelle på, hvordan man vokser op. Nogle af de største forskelle er vores adgang til undervisning og til sygehusvæsnet eller hvilke og hvor dyre varerne er
i vores butikker. Nogle synes det er rart at bo i en by, hvor der sker mange ting, og andre synes det er
rart i en lille bygd, fordi der er fred og ro.

2

MAN MÅ IKKE
DISKRIMINERE

Man må ikke
diskriminere. Det
betyder, at alle børn har
de her rettigheder. De
gælder, uanset hvem børnene
er, hvor de lever, hvilket sprog
de taler, hvilken religion de
har, hvad de tænker, hvordan
de ser ud, om de er drenge
eller piger, om de har et
handicap, om de er rige eller
fattige, hvem deres forældre
eller familier er, eller hvad
deres forældre eller familier
tror på eller laver.

Kom selv med eksempler på, hvilke andre artikler
fra Børnekonventionen som er relevante her.
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”Ilaquttat Ilagalugit
nuannernerpaavoq”
”Det bedste er at være
sammen med familien”

”Nuummi najugaqarnerup
nuannequtiginerpaavaa pe
riarfissarpassuaqarnera.
Soorlu naluttarfeqarnera, sisorarfik, soqutigisat aallussinnaallugit”

- Angititaq, Narsaq.
”Det gode ved at bo i Nuuk
er de mange m
 uligheder. For
eksempel, at der er svøm
mehal, skilift og at man kan
dyrke sine interesser”
- Majli Abelsen-Petersen,
Nuuk.

”Narsami najugaqarnerup
nuannequtigaa ilaqutariittut
ataatsimoorneq”
”Det gode ved at bo i Narsaq
er sammenholdet i familien”
- Rina Lynge, Narsaq.

”Der er flere muligheder end
de andre bygder eller byer.
Og så er det ikke så
voldeligt”
Nunaqarfinnit illoqarfinniillu
allanit periarfissaqarneruvoq.
Nakuusertoqarpiarneq
ajorpoq.
- Tobias Hansen, Nuuk.
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Opgave: Hvor har du været?
Sæt ring om de byer og bygder, du har været i. Sæt streg under de byer og bygder, du gerne vil besøge.
Hvis bygden ikke er på kortet så tilføj den og skriv navnet.

Siorapaluk
Qeqertat

Savissivik

Kullorsuaq
Nuussuaq
Nutaarmiut, Tasiusaq
Innaarsuit, Naajaat
Tussaaq, Aappilattoq

Nuugaatsiaq, Illorsuit
Mamorilik, Ukkusissat
Saattut, Niaqornat
Qaarsut,Ikerasak

Ittoqqortoormiit
Uunarteq, Itterajivit

Saqqaq, Qeqertaq
Oqaatsut
Ilimanaq

Kangerluk

Kitsissuarsuit
Akunnaaq
Ikamiut

Kangaatsiaq

Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk
Iginniarfik, Attu
Sarfannguit, Itilleq

Kangaamiut

Tiilerilaaq
Ikkatteq
Isertoq

Napasoq, Atammik

Sermiligaaq
Kuummiut
Kulusuk

Kapisillit

Qeqertarsuatsiaat

Arsuk
Qassimiut, Qassiarsuk
Narsarsuaq, Igaliku
Eqalugaarsuit, Saarloq
Ammassivik, Alluitsup Paa
Tasiusaq, Aappilattoq, Narsaq Kujalleq
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Opgave: By eller bygd
Svar på spørgsmålene:
Hvor bor du?

Hvad er det bedste ved at bo i din by eller bygd? Hvorfor?

Hvad er det dårligste ved at bo i din by eller bygd? Hvorfor?

Hvor kunne du tænke dig at bo, når du bliver voksen?

Er det er sted i Grønland, som du gerne vil se eller besøge? Og hvorfor?

Tror du, der er forskel på, hvad man spiser forskellige steder i Grønland? Hvordan?

Synes du, der er noget, der er fælles for alle grønlændere?

Er der dialekter i Grønland, som du synes er svære at forstå? Hvilke?

Hvis du bor i en bygd – har du besøgt en by? Hvis ja, hvad var anderledes?

Hvis du bor i en by – har du besøgt en bygd? Hvis ja, hvad var anderledes?

Til underviseren. Lav fælles opsamling i klassen på opgaven ved at diskutere børnenes svar. Lav
øvelse ”Hvem er jeg? Grønlænder, by- eller bygdeboer, Verdensborger … ” og ”Forskel- og lighedscirkler” fra øvelseshæftet.
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KAPITEL 5
VORES SPROG
Sprog er vigtigt. Vi bruger det hele tiden for at forstå verden og kommunikere med familie og venner. I skolen lærer vi fremmedsprog, for det er godt at kunne forstå andre, hvis man skal rejse uden
for Grønland. Kalaallisut tales af over 80 % af befolkningen i Grønland, og det næstmest talte sprog er
dansk. Kalaallisut er i familie med mange af de sprog, der tales i hele det arktiske område, der ligger i
Canada, Alaska og Sibirien.
Selvom vi ikke er så mange i Grønland, har vi mange dialekter. Måske taler du selv dialekt? Dialekter
betyder, at sproget egentligt er det samme, men at mange af ordene og den måde man udtaler dem
på, er forskellig fra område til område. Kalaallisut består af tre hoveddialekter: Avanersuarmiutut i Qaanaaq-området, Tunumiutut i Østgrønland og Kitaamiutut, som tales i resten af Grønland, og også indenfor Kitaamiutut findes der også mindre dialekter. Enhver har ret til at tale din egen dialekt. Dialekter
kan være så forskellige, at det kan være svært at forstå hinanden. Hvis man f.eks. er vokset op på Østkysten og taler Tunumiutut, kan det være svært at flytte til Nuuk og gå på GUX, hvor der bliver undervist på Kitaamiutut.

30

Børn har ret til
at bruge deres
eget sprog, kultur
og religion. Det
gælder også, selvom de fleste
andre i det land, hvor børnene
bor, har et andet sprog, kultur
og religion.

Kom selv med eksempler på, hvilke andre artikler
fra Børnekonventionen som er relevante her.

KULTUR, SPROG
OG RELIGION

Til underviseren. Lav øvelsen ”Kommunikation på tværs af kulturer” fra øvelseshæftet.
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Mina er fra Kullorsuaq og taler kullorsuarmiutut,
nuussuarmiutut, tasiusarmiutut og lidt
avanersuarmiutut. Østgrønlandsk syntes hun er svært
at forstå og nogle af ordene i avanersuarmiutut er
også svære at forstå. Mina vil gerne lære kinesisk,
koreansk, amerikansk, thailandsk,
australsk og
inuktitut.

Angunnguaq er også fra Kullorsuaq. Angunnguaq
taler upernavimmiutut, uummannarmiutut og
iluliarmiutut. Østgrønlandsk og
avanersuarmiutut er svære at forstå,
syntes han. Angunnguaq vil
gerne lære at tale engelsk,
dansk og fransk.
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Opgave: Mit perfekte land
Du skal nu bruge din fantasi og skabe dit helt eget land. Du kan lade dig inspirere af de lande, sprog og
kulturer du kender, eller du kan skabe noget helt nyt. Tegn landet og udfyld derefter oplysningerne om
dit perfekte land:
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Navn:
Sprog:
Landets alfabet:
Antal indbyggere:
Landets hovedstad:
Tegn landets flag:
Landets styreform:
Hvordan hilser man på hinanden:
Gennemsnitstemperatur:
Landets vigtigste traditioner og mærkedage
Hvad skal indbyggerne arbejde med:

Landets 5 vigtigste love:
1.
2.
3.
4.
5.
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BØRNEKONVENTIONEN

Alle mennesker
under 18 år er børn.

2

1

DEFINITIONEN
PÅ ET BARN

MAN MÅ IKKE
DISKRIMINERE

4

3

DET BEDSTE FOR
BARNET

Når voksne tager
beslutninger, skal de
tænke over, hvordan
deres beslutninger
vil påvirke børn. Alle voksne
skal gøre det, der er bedst for
børn. Regeringen skal sikre,
at mennesker, der har ansvar
for at passe på børn, gør det
på den måde, der er bedst
for børn. Det gælder også
børnehaver, fritidshjem, skoler
og andre steder, hvor børn
opholder sig.

Regeringer skal gøre
alt, hvad de kan, for
at sikre, at alle børn
i landet nyder godt
af alle rettighederne i den her
konvention.

GØR RETTIGHEDER
TIL VIRKELIGHED

6

5

Alle børn har ret til
at leve. Regeringen
skal sikre, at børn
overlever og udvikler
sig så godt som overhovedet
muligt.

Regeringen skal
lade forældre og
samfundet vejlede
deres børn, så
børnene kan bruge deres
rettigheder bedst muligt,
efterhånden som de bliver
ældre. Jo større børn er, jo
mindre vejledning har de brug
for.

LIV, OVERLEVELSE
OG UDVIKLING

FAMILIEN SKAL
VEJLEDE I TAKT MED
BØRNS UDVIKLING
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7

Børn skal registreres,
når de er født, og de
skal have et navn.
Børn skal også
have en nationalitet, altså
høre hjemme i et land. Børn
skal kende deres forældre
og passes af dem, hvis det
på nogen som helst måde er
muligt.

NAVN OG
NATIONALITET

Man må ikke
diskriminere. Det
betyder, at alle børn har
de her rettigheder. De
gælder, uanset hvem børnene
er, hvor de lever, hvilket sprog
de taler, hvilken religion de
har, hvad de tænker, hvordan
de ser ud, om de er drenge
eller piger, om de har et
handicap, om de er rige eller
fattige, hvem deres forældre
eller familier er, eller hvad
deres forældre eller familier
tror på eller laver.

IDENTITET

Børn har ret til at
have deres egen
identitet. Det betyder,
at myndighederne
skal registrere, hvem et barn
er, inklusive barnets navn,
nationalitet og familie. Ingen
kan tage nationaliteten fra
børn. Hvis det alligevel
sker, skal regeringen hjælpe
børn med hurtigt at få deres
identitet tilbage.
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9

HOLD FAMILIER
SAMMEN

Børn må ikke skilles
fra deres forældre,
med mindre
forældrene ikke
passer børnene ordentligt.
Det er for eksempel, hvis en
forældre gør et barn fortræd
eller ikke passer godt nok på
barnet. Hvis forældrene ikke
bor sammen, har børnene lov
at have kontakt med begge
forældre. Det gælder dog ikke,
hvis det kan skade barnet.

Hvis et barn bor i
et andet land end
dets forældre, skal
regeringerne lade
barnet og forældrene rejse,
så de kan holde kontakten og
være sammen.

KONTAKT MED
FORÆLDRE PÅ
TVÆRS AF LANDE
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Børn har ret til
frit at sige deres
mening om
emner, der er
vigtige for dem. Voksne skal
lytte og tage børn alvorligt.

Regeringen skal
forhindre børn i
at blive taget ud
af landet, hvis
det er imod loven. Det er
for eksempel, hvis barnet er
blevet bortført af nogen eller
tilbageholdt i udlandet af en
forældre, uden at den anden
forældre har givet lov.

RESPEKT FOR
BØRNS MENING

BESKYTTELSE MOD
KIDNAPNING
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Børn har ret til at
dele deres viden,
tanker og følelser
med andre ved
at tale, tegne, skrive eller
være kreativ på andre måder,
med mindre det skader andre
mennesker.

DELING
AF VIDEN

TANKE- OG
RELIGIONSFRIHED

16

15

Alle børn har ret
til privatliv. Loven
skal beskytte børns
privatliv, familie,
hjem, kommunikation og ry
mod alle angreb.

Børn kan deltage
i eller starte
klubber eller
organisationer, og
de kan mødes med andre, så
længe det ikke skader andre
mennesker.

OPRETTE ELLER
DELTAGE I KLUBBER

20

Børn har ret til at
vælge deres egen
måde at tænke
på, deres egne
meninger og religion, men
det må ikke forhindre andre
mennesker i at få opfyldt
deres rettigheder. Forældre
kan vejlede børn, så de lærer
at bruge den her rettighed på
en god måde, efterhånden
som børnene bliver ældre.

BESKYTTELSE
AF PRIVATLIV

18

17

ADGANG TIL
INFORMATION

Børn har ret til at få
informationer fra
internettet, radio,
tv, aviser, bøger
og andre kilder. Voksne bør
sikre, at børn ikke får skadelig
information. Regeringen bør
opfordre medierne til at dele
informationer fra mange
forskellige kilder på måder,
som alle børn kan forstå.

FORÆLDRENES
ANSVAR

20
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Andre voksne
skal passe godt
på børn, der ikke
kan blive passet af
deres egen familie. De andre
voksne skal respektere barnets
religion, kultur, sprog og andre
dele af barnets liv.

Regeringen skal
beskytte børn mod
vold, overgreb
og omsorgssvigt
begået af mennesker, der har
med børnene at gøre.

BESKYTTELSE
MOD VOLD

BØRN UDEN
FAMILIER

22

21

Nogle gange
flygter børn til et
andet land, hvis
det ikke er sikkert
at blive i deres eget land. I
det nye land skal børnene
have hjælp og beskyttelse og
samme rettigheder som børn,
der er født i det nye land.

Når børn bliver
adopteret, er det
allervigtigste, at
de voksne gør det,
der er bedst for barnet. Et barn
kan blive adopteret til et andet
land. Det gælder for eksempel,
hvis barnet ikke kan blive
passet ordentligt af en anden
familie i barnets eget land.

BØRN PÅ
FLUGT

ADOPTEREDE
BØRN

24

23

Børn har ret til den
bedst mulige pleje
og behandling,
rent drikkevand,
sund mad og et rent og sikkert
miljø at leve i. Alle voksne og
børn skal have information
om, hvordan de kan holde sig
sikre og sunde.

Alle børn med
handicap skal
have det bedst
mulige liv i
samfundet. Regeringen skal
gøre sit bedste for at fjerne
alle forhindringer, så børn
med handicap kan blive
uafhængige og deltage aktivt i
deres samfund.

BØRN MED
HANDICAP

Forældre har det
største ansvar for
at opdrage et barn.
Hvis barnet ikke har
nogen forældre, skal andre
voksne tage ansvaret for at
opdrage barnet. Den slags
voksne kaldes for værger.
Forældre og værger skal altid
tænke over, hvad der er bedst
for barnet. Regeringen skal
hjælpe dem. Når et barn har
begge sine forældre, er begge
forældre ansvarlige for at
opdrage barnet.

SUNDHED, VAND,
MAD OG MILJØ

21

25

ANBRAGTE BØRNS
SAGER SKAL
REVURDERES

Et barn, der er
anbragt, bor ikke
sammen med sine
egne forældre. Et
anbragt barn kan for eksempel
bo hos en plejefamilie for at få
omsorg og beskyttelse. Barnet
kan også bo på et særligt hjem
for børn for at få behandling.
Et anbragt barn skal have
sin situation undersøgt med
jævne mellemrum for at se,
om alt går godt, og om det
stadig er det bedste sted at
være for barnet.

Regeringen skal
give penge eller
anden støtte for
at hjælpe børn fra
fattige familier.

SOCIAL OG
ØKONOMISK HJÆLP

28

27

Børn har ret til
mad, tøj og et
sikkert sted at bo,
så de kan udvikle
sig bedst muligt. Regeringen
skal hjælpe familier og børn,
som ikke har råd til det.

MAD, TØJ,
ET SIKKERT HJEM

ADGANG TIL
UDDANNELSE

FORMÅL MED
UDDANNELSE

Alle børn har ret
til at hvile sig, til
fritid, til at lege og
deltage i kulturelle
og kreative aktiviteter.

HVILE, LEG,
KULTUR, KUNST

22

Alle børn har ret
til uddannelse.
Folkeskolen skal
være gratis. Alle
børn skal have adgang til
ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser.
Børn skal tilskyndes til at få
så meget uddannelse som
overhovedet muligt. Skolerne
skal undervise med respekt for
børns rettigheder og uden at
bruge vold.

30

29

Uddannelse
skal hjælpe
børn med helt
at udvikle deres
personligheder, talenter og
evner. Uddannelsen skal lære
dem at forstå deres egne
rettigheder og at respektere
andre menneskers rettigheder,
kulturer og forskelligheder.
Uddannelsen skal hjælpe
børn med at leve fredeligt og
beskytte miljøet.

26

Børn har ret til
at bruge deres
eget sprog, kultur
og religion. Det
gælder også, selvom de fleste
andre i det land, hvor børnene
bor, har et andet sprog, kultur
og religion.

KULTUR, SPROG
OG RELIGION

32

31

Børn har ret til at
blive beskyttet
mod at lave
arbejde, der er
farligt eller går ud over deres
uddannelse, sundhed eller
udvikling. Hvis børn arbejder,
har de ret til at være trygge og
få rimelig betaling.

BESKYTTELSE MOD
SKADELIGT ARBEJDE

Regeringen skal
beskytte børn mod
at tage, lave, bære
eller sælge farlige
stoffer.

34

33

BESKYTTELSE MOD
FARLIGE STOFFER

Regeringen skal
beskytte børn
mod seksuel
udnyttelse og
seksuelle overgreb. Børn skal
beskyttes mod at blive tvunget
til at have sex for penge og
mod at være med på seksuelle
billeder eller film.

BESKYTTELSE MOD
SEKSUELLE OVERGREB

36

35

Børn har ret til at
blive beskyttet
mod alle slags
udnyttelse, selv
hvis det ikke er nævnt i den
her konvention.

Regeringen skal
sikre, at børn ikke
bliver bortført
eller solgt eller
taget med til andre lande eller
steder for at blive udnyttet.

BEKÆMPELSE AF
SALG AF OG HANDEL
MED BØRN

BESKYTTELSE MOD
UDNYTTELSE

38
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BØRN I
FÆNGSEL

Børn, der er
anklaget for at
have brudt loven,
må ikke blive
dømt til døden, udsættes for
smerte, grusom behandling
eller være i fængsel med
voksne. Fængsel skal altid
være den sidste udvej og kun
i kortest mulig tid. Børn, der
er i fængsel, skal have hjælp
af en ekspert i loven, og have
mulighed for at være i kontakt
med deres familie.

Børn har ret til at
blive beskyttet,
når der er krig.
Ingen børn under
15 år må blive soldat eller
deltage i krig.

BESKYTTELSE
UNDER KRIG

40
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Børn, der er
anklaget for at
bryde loven, har
ret til at få hjælp
af en ekspert i loven. Børn skal
også behandles retfærdigt.
Børnene skal kunne få mange
forskellige slags hjælp til at
blive gode borgere. Fængsel
skal være den absolut sidste
mulighed.

Børn har ret til at
få hjælp til at få
deres sundhed og
værdighed tilbage,
hvis de bliver gjort fortræd,
er omsorgssvigtede, bliver
behandlet dårligt eller er udsat
for krig.

PLEJE, BEHANDLING
OG HJÆLP TIL AT
KOMME HJEM IGEN

BØRN DER BRYDER
LOVEN

23
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41

Regeringen
skal sørge for at
fortælle børn og
voksne om den
her konvention, så alle kender
til børns rettigheder.

Hvis et lands love
beskytter børns
rettigheder bedre
end den her
konvention, skal man bruge
landets love.

ALLE SKAL KENDE
BØRNS RETTIGHEDER

DEN BEDSTE LOV FOR
BØRN GÆLDER

43-54

Artikel 45 til 54 forklarer,
hvordan regeringer, FN og
UNICEF, organisationer og
foreninger og andre arbejder
på at sikre, at alle børn får
opfyldt deres rettigheder.

SÅDAN VIRKER
KONVENTIONEN
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