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  - er dine rettigheder 
Børns rettigheder  

Foto : Jeppe Adelborg/Red Barnet 



•Vigtige regler der handler om, at børn skal have et godt liv. 
•Rettighederne står i FN’s Børnekonvention. 
 

  
   

Foto: Peter Bejder 

Hvad er børns rettigheder?  
 



“Mange børn ved fx ikke, 
at de ikke må blive slået. 
Men man må ikke slå 
børn – det fremgår af 
Børnekonventionen.” 

 
Freja Noe Haulrik, 14 år, 
børnerettighedsagent 

Kender du dine 
rettigheder? 

Foto: Michael Daugaard 



• Børn har ret til mad, gå i skole og lege. 
• Børn må ikke blive mishandlet. 
• Børn har ret til at sige deres mening og blive lyttet til. 

Foto: Ken Hermann 

Menneskerettigheder for børn 
 
 
 
 



Børns rettigheder gælder 
for alle børn fra 0-18 år 
Næsten alle lande i verden har sagt ja til at 
overholde Børnekonventionen. 

Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet 



• Når du eller andre bliver mobbet. 
• Når du har det skidt derhjemme. 
 

Hvornår har du især brug for 
Børnekonventionen? Modelfoto: Jakob Krull 



   Du må ikke hænge 
andre ud med grimme 
ord eller billeder.  

Pas på  
hinanden på 
nettet 

Modelfoto: Jakob Krull   



Foto: Birgitte Kabel / Red Barnet 

Du har ret til at blive hørt, hvis dine 
forældre skal skilles. 
 

Skilsmisse 



   Du har ret til at få 
sund mad og at gå 
til noget i din fritid.  

 

Nej til 
fattigdom i 
Danmark 

Modelfoto: Lars Bech 



Børns rettigheder i ulande 

Børn i fattige lande har også rettigheder. Der handler 
det især om, at børn har ret til at gå i skole og ikke 
have farligt arbejde. 

Foto: Ken Hermann   



I har ret til at sige jeres mening 

Der står i Børnekonventionen, at børn har ret til 
at blive hørt. Så snak sammen og brug jeres ret i 
klassen og i elevrådet. 
 

Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet 



Hvert år d. 20. november har Børnekonventionen 
fødselsdag. Var det ikke noget at fejre på skolen? 

Børns rettigheder skal fejres Foto : Jeppe Adelborg/Red Barnet 



… hjælper børn i Danmark og resten af verden 
med at få deres rettigheder opfyldt.  

Red Barnet …  
 

Foto: Louise Dyring Nielsen / Red Barnet 



www.redbarnet.dk/MEGAFONEN 

Mere om børns rettigheder 
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