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Et svært ord
Du har ret til mange ting.
Det er ikke det samme som at have ret!
Men du har ret til et godt liv.
Det kaldes at have rettigheder.

Hvem siger nu det?
De fleste lande mener, at børn har ret til et godt liv.

har ret										

Alle børn har ret

Det står nemlig i Børnekonventionen.
Der står for eksempel, at man ikke må slå børn.
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2Man må heller ikke sige eller gøre ting, der gør ondt på børn.
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I den er der en slags regler for, hvad børn har ret til.
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Nogle børn er vilde med at kravle i træer.
Andre elsker at sidde stille og læse.
Børn er nemlig forskellige.
Børn er
• små eller store
• slanke eller tykke
• mørke eller lyse

er lige vigtige

Alle børn er lige vigtige
Men børn er også ens.
Alle børn er af og til glade.
Eller kede af det.
På den måde ligner børn hinanden.
Og alle børn har brug for at have det sjovt og godt.

Det er lige dig!
Børnekonventionen er for
alle under 18 år.

Det gælder også døve børn.
Og børn i kørestol.
Alle børn er nemlig lige meget værd.
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Tænk, hvis alle blomster var
ens, og alle is smagte af det samme.
Tænk, hvis alle børn var ens.
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Uha nej,
den historie er bare
for uhyggelig til mig
– jeg kan nok ikke
sove i aften.

skal ses og høres

Alle børn skal ses og høres

Har du prøvet at mene noget, du ikke rigtig fik sagt?
Hvorfor tror du, man nogle gange ikke får sagt sin mening?

Det er godt, når voksne lytter til dig.
Både når du er glad og ked af det.
Det er din ret!
Du har også altid ret til at mene noget.
Til at have en mening.
Men husk, at du kan såre andre.
Du skal ikke gøre andre vrede, sure eller kede af det med vilje.

Din mening er lige så vigtig
som andres! Sådan er det.

4

7

side 6

6

4

Jeg kan
t.
ikke lide de

bestemmer selv over deres krop

Alle børn bestemmer selv
over deres krop

Måske er du vild med at få et knus?
Måske er du ikke.
Det er DIN krop!
Begge dele er fint.
Det er nemlig din krop.
Og du bestemmer over den.
Noget er rart for dig.
Noget er ikke.
Det kalder man at have sine egne grænser.

Sig nej!
Det kan være svært at sige nej.
Især over for børn og voksne, man godt kan lide.
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Få gerne en voksen til at hjælpe dig, hvis det er svært.
Og husk at lytte til andre, når de siger nej!
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Har du prøvet at få overtrådt din grænse?
Hvordan føles det?

Men du har ret til at sige nej og råbe stop!
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Der findes MANGE slags familier.

har ret til omsorg

Alle børn har ret til omsorg
Børn har ret til at blive passet på.
Voksne skal passe på børn.
Mange har forældre, der passer på dem.
Andre har ikke.
Deres far eller mor kan være død eller syg.
Eller voksne kan ikke finde ud af at være forældre.
Så skal andre voksne hjælpe.

Et svært ord
De fleste voksne og venner holder øje med, at du har det godt.
Det kalder man omsorg.
Voksne skal trøste dig, når du er ked af det.
Og de skal hjælpe dig, hvis du er syg.
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Det er vigtigt med
omsorg i alle familier.
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Du skal have det godt!
Du skal ikke være bange.
Det kalder man også at være tryg.

har ret til at have det godt 					

Alle børn har ret til at have det godt
Kender du ord eller sætninger, der kan gøre ondt,
selvom man ikke får blå mærker?

Voksne må ikke slå.
De må heller ikke slå med ord.
Ord kan nemlig såre.
Måske skælder voksne ud og kalder dig grimme ting.
Måske rusker de dig og siger: ”Det er din egen skyld!”
Men sådan må de ikke behandle dig.
Det er ALDRIG okay at skade nogen. Heller ikke hvis man er vred!

Husk det!
Lussinger gør ondt.
Det kan ord også gøre.
Man kan blive bange eller ked af det.
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Det skal du huske, når du taler med dine venner!

Du har ret til at mene noget.
Det ved du nu.
Din mening er vigtig hjemme, i skolen,
til sport og sammen med venner.

Noget for dig?

De fleste skoler
Så er børn med
ske på skolen.

Alle
Børn ...

har et elevråd.
til at bestemme,

Lyt til os!!!

hvad der skal

må være med

Alle børn må være med

hjÆl
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Sig det, når du ikke forstår noget!
Tal med en voksen.
Snak med andre børn om det, der gør dig ked af det.
Eller glad.
Sammen er I stærke.
Du kan få hjælp!
Hvis du skal have hjælp,
kan du sige det til en voksen.
Til en, du stoler på: for eksempel din lærer, din træner eller din onkel.
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Voksne er klar til at tale med dig om store og små ting.
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Du kan også ringe til BørneTelefonen på 116 111 eller gå ind på www.bornetelefonen.dk.

