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ret.
Et lille ord på kun tre bogstaver og kun en stavelse, men med stor betydning.
Du har nemlig ret til en masse ting. At have ret til noget, kalder man også at
have rettigheder.

Der er en lang række rettigheder for verdens børn og unge under 18 år.
Rettighederne findes i Børnekonventionen. Den blev verdens lande enige om i
1989. I Børnekonventionen står der for eksempel, at du har ret til at gå i skole,
få mad, sige din mening, hvile dig og danne en forening.
I Danmark går næsten alle børn i skole, så det tænker du måske ikke så meget
over. Men hvad med din ret til at blive hørt, hvis dine forældre skal skilles?
Eller din ret til at lukke døren og tænke det, du vil? Og er du klar over, at andre
voksne skal passe på dig, hvis dine forældre ikke kan?
Nogle børn får krænket deres rettigheder. De bliver slået, skadet eller rørt
steder, hvor de ikke kan lide det – og det er ulovligt. Børnene kunne være dig
eller din bedste ven. Derfor handler bogen også om, at vi skal hjælpe hinanden.
Hvis et menneske får krænket sine rettigheder, skal vi hjælpe ham eller hende.
Vi har alle et ansvar.

Se alle dine rettigheder på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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God læselyst!

Retten til at være den, du er
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– Konfirmation: nej tak!
Lulu Joe Kestner og Edith Ramona Andersen er veninder og enige om meget.
Også om, at de ikke vil konfirmeres.
– Jeg er ikke enig i alt, der står i Bibelen. Derfor vil det være forkert at blive konfirmeret, siger Lulu. Hun
synes, at det er mærkeligt, at der kun er én gud. Alligevel tror hun, at det kan være dejligt at have en tro.
– Tænk at have en tro at være stolt af. Men sådan er jeg ikke.

Foto: Lene Vendelbo

FOR UNGE TIL STOR BESLUTNING
De to 13-årige veninder har en klar mening om alderen
for konfirmationen.
– Det er meget tidligt at binde sig til en tro, siger
Edith.
Hverken hjemme hos Lulu eller Edith er der tradition
for, at man bliver konfirmeret. Og pigerne har overvejet,
om de skal holde en anden fest (nonfirmation) i
stedet for.
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– Men det virker lidt som en fornærmelse mod dem,
der bliver konfirmeret. For hvad fejrer man? At man
ikke tror på Gud? spørger Lulu.
Men selvom pigerne ikke skal holde en fest, skal de
noget særligt.
– Vi skal ud at rejse med vores familier. Et varmt,
dejligt sted, smiler Edith.
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(Artikel 2, 14

og 30)

jakob:
– Konfirmation: selvfølgelig!
Jakob Lisse Jakobsen er ikke i tvivl om, at han skal konfirmeres.
– Jeg tror på Gud. Altså ikke, at han skabte verden. Men jeg tror på, at man kommer i himlen, når man dør.
Og hvis man er konfirmeret, er det nok lettere at komme i himlen, fortæller Jakob, der er 12 år.
Jakob har selv taget beslutningen om at blive konfirmeret, men han har snakket med sin far og mor om det.
Religion fylder dog ikke særlig meget i hjemmet. Familien går kun i kirke til jul og til konfirmationer.
Jakob kan rigtig godt lide festerne.
– Så ser man familie, som man ellers ikke ser så tit. Det er meget hyggeligt!

BLÅ BOG
Navn: Jak
ob
Alder : 12
år
Bor : Køb
enhavn
Bedste fa
g: engelsk
Idol: inge
n

BLÅ BOG
Navn: Edith
Alder : 12 år
Bor : København

k og idræt
Bedste fag: dans
Idol:Taylor Swift

BLÅ BOG
Navn: Lulu
Alder : 13 år

Bor : Køben
Bedste fag:
Idol: næh

havn

dansk og idræ

t

5

Retten til at være den, du er

yasmin valgte tø
Foto: Helle Kjærsgaard/Red Barnet

Efter at Yasmin Salale begyndte at gå med
tørklæde, mistede hun alle sine venner på
skolen. Til sidst blev hun nødt til at skifte skole.
Men Yasmin fortryder ikke, at hun stod ved sin
ret til at gå med tørklæde.
Da Yasmin Salale begyndte at gå med tørklæde som 11årig, syntes kammeraterne på skolen, at det var underligt.
De blev ved med at sige til hende, at hun så pænere ud
uden. Nogle forsøgte endda at hive tørklædet af Yasmin.
På skolen var Yasmin den eneste, der gik med tørklæde.
Derfor følte hun sig dårligt tilpas og ensom, og hun talte
med sine forældre om problemet. De tog det op med
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Yasmins lærer. Selvom læreren sagde til eleverne, at deres opførsel ikke var i orden, skete der ikke noget. Til
sidst valgte Yasmin at skifte skole. Hun ville stå ved sin
ret til at gå med tørklæde.
- Jeg ville beholde tørklædet på. Det var den eneste
løsning for mig. Jeg ville ikke tage det af, for mit tørklæde
gør mig ikke til en anden person end den, jeg er, forklarer
hun.
Opbakning på ny skole
Nu er Yasmin 12 år og går i 6. klasse på en københavnsk
privatskole. Her føler hun sig ikke anderledes. Kammeraterne har ikke noget imod, at hun går med tørklæde.

BLÅ BOG
Navn: Yas

Alder: 12

min

år
B or : K ø b e
nhavn
Bedste fag
: dansk og
historie
Idol: ingen

Der er mange måder at sætte tørklædet på, men det vigtigste for
Yasmin er, at man dækker alt hår til. - Jeg kan godt lide at eksperimentere med tørklædet. Min søster hjalp mig i starten og gør det
stadig. Men de fleste gange prøver jeg selv, siger Yasmin.

rklædet
Mange siger endda til hende, at de godt kan lide den
måde, hun sætter tørklædet på.
- Jeg er virkelig glad for, at jeg skiftede skole. På min nye
skole er jeg ikke den eneste, der går med tørklæde. Jeg
føler mig som de andre og har fået flere venner, siger
Yasmin.
Plagede forældre om lov
Fra hun var syv år gammel, plagede Yasmin sine forældre
om lov til at gå med tørklæde. Men hendes far og mor
mente, at det var alt for tidligt, og derfor måtte Yasmin
vente, til hun blev 11 år. Yasmins familie er palæstinensisk,
men hun er født og vokset op i Danmark. Hun går med
tørklæde af religiøse grunde.

- Jeg går med tørklæde, fordi Allah har lavet en regel
for muslimske piger og kvinder om, at de skal gå med
tørklæde.
Døm ikke andre på udseendet!
For Yasmin er tørklædet et almindeligt stykke tøj. Det er
naturligt for hende at tage tørklæde på, når hun skal ud.
Hun føler sig ikke anderledes.
- Alle har ret til at vælge, hvordan de vil gå klædt. Jeg
synes ikke, det er i orden at dømme andre ud fra deres
udseende eller påklædning, selvom man måske er lidt
anderledes.
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Retten til at udtrykke dig

Tegning med

x factor
Fredag og lørdag rimer på tv og på, at unge og voksne synger
og danser for en masse seere. Sang, musik og dans er én måde at
udtrykke sig på, men man kan også udtrykke sig ved at skrive, tale,
tegne og male. Nogle kan bedst lide at tegne alene, mens andre gerne
vil vise, hvad de kan, og måske deltage i konkurrencer. Mathilde
Mølgaard og Benjamin Degn fortæller her, hvorfor de elsker at tegne.
Hvad kan man udtrykke ved at tegne?
Benjamin: Fantasi og følelser!
Mathilde: Alt! Man kan tegne noget, der har en helt særlig betydning for en selv: en følelse, en tanke,
og hvad der sker omkring en. Jeg har blandt andet tegnet en flyvende gris, som gjorde, at jeg var
med i konkurrencen om at blive Danmarks bedste tegner 2014.
Er tegning en måde at udtrykke meninger på?
Mathilde: En tegning er en anderledes måde at komme ud med sine meninger på, for det er en
personlig ting.
Kan nogle være generte over at vise, hvad de har tegnet?
Benjamin: Jeg er selv for genert og kan ikke lide at blive rost foran andre for en god tegning.
Mathilde: Ja. Man synes ikke altid, at ens tegning er god nok. Der er måske en lille fejl,
som andre ikke skal se.
Har I et råd til dem, der gerne vil lære at tegne, men måske er lidt generte
eller usikre?
Benjamin: Prøv at gå på en tegneserieskole.
Mathilde: Der er ikke en perfekt tegning eller en grim tegning. Selv de
bedste tegnere kan lave fejl. Men man kan kun lære af sine egne fejl, så
man skal bare blive ved med at prøve.

Foto: Nicky Bonne

Kan man sprede budskaber med tegninger?
Mathilde: Ja, tegninger er et ”sprog”, som alle forstår – unge
og gamle.
Hjælper det at tegne, hvis man er ked af det?
Benjamin: Det ved jeg ikke, men jeg kan rigtig godt
lide at tegne, når jeg enten er glad eller spændt.
Mathilde: Ja, når du tegner, glemmer du alt
omkring dig og er i din helt egen verden.
Se mere om retten til at udtrykke dig på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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Rettighed: Du har
ret til at give udtr
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iminerer
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r andre.
Ansvar : Du skal re
spektere andres m
eninger.
(Artikel 12)
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VED DU, AT DU KAN BLIVE DANMARKSMESTER I TEGNING?
Hvert år er der danmarksmesterskaber (DM) i tegning i
Horsens. Du kan stille op i discipliner som ”Tegn som DU
vil”, ”Speed manga” og ”Klassisk tegning”. For at komme
med skal du bestå en optagelsesprøve. Hvis dommerne synes, at du har løst opgaverne godt nok,
kommer du med til DM i tegning. Hvert år er
der mange til DM. Der er 40 børn og unge,
så du kan godt begynde at øve dig!
Du kan se mere på
www.tegnefestival.dk.

BLÅ BOG
Navn: Mathilde
Alder: 13 år
Bor: Horsens
Bedste fag: natur/tek
Idol: Gorillaz

nik
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Retten til at blive hørt ved skilsmisser
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(Artikel 12)

Når dine for ældre
Mange børn har forældre, der er skilt. Fire ud af
ti ægteskaber ender med skilsmisse. Her møder
du børn, som synes, at det er svært, at deres
forældre er skilt. De har skrevet til BørneTelefonen
for at få gode råd.

ikke

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Kære BørneTelefonen
Min mor og min far blev skilt, da jeg var to år. Jeg
kan heldigvis ikke huske det. Min far havde været
i krig. Det var ret hårdt for ham (det var, før jeg
blev født). Men min far klarede det! Alligevel blev
de skilt, og det var for meget for ham. Han fik en
depression og kom på sygehuset. Jeg tror nærmest ikke, at jeg så ham på sygehuset.
Min far fik rettet op på det hele bagefter. Men nu
er der nye problemer. Han har et job, hvor han
arbejder fra klokken syv om morgenen til klokken
ni om aftenen. Min mor og min far har lavet den
aftale, at jeg er hos min far hver anden weekend.
Men når jeg så endelig er hos ham, skal han bare
arbejde på sin computer.
Min far er helt fantastisk, og det er jo ikke hans
skyld, vel?!
Hilsen dreng, 11 år*

Kære BørneTelefonen
Jeg er skilsmissebarn. Jeg har en lillesøster, og vi
bor mest hos vores far. Vi savner vores mor. Vi
er kun hos hende hver anden weekend. Vi vil så
gerne være syv dage hos vores far og syv dage
hos vores mor. Vi kan ikke engang sige farvel til
vores mor – så er vi næsten ved at græde :-(
Jeg ville høre, om I kunne hjælpe os?
Hilsen dreng, 12 år*

10

kan finde u
d af det
Hej BørneTelefonen
Hjemme hos mig er der vist en skilsmisse på vej.
Mine forældre skændes rigtig tit, og min mor
græder hele tiden. Når jeg tænker på, at de skal
skilles, bliver jeg glad, for så skal jeg ikke høre på,
at de skændes og græder.
En dag for nogle måneder siden fortalte min mor,
at min far ville flytte ud i et stykke tid, fordi de
skulle have noget tid hver for sig. Det hjalp, og de
virkede glade igen, men det gør de så ikke mere.
Jeg vil ikke snakke med mine veninder eller venner om det. Jeg synes, at det er rigtig pinligt. Jeg
har tit spurgt min mor, om de skal skilles. Men
svaret er det samme: Nej, vi er bare lidt uenige!
Men hvorfor kan de så ikke finde ud af det? Jeg er
bare så træt af dem.
Hilsen pige, 13 år*

Brevene er fra BørneTelefonens brevkasse.
På www.bornetelefonen.dk kan du læse flere
breve og svar. Du kan også selv skrive til dem
med tanker, bekymringer og spørgsmål.
Eller ringe på tlf.: 116 111. Er du interesseret i de
gode råd til brevskriverne her, kan du gå ind på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder

og læse svarene.
* Brevene er forkortede og skrevet om sprogligt
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børnekonventionen
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Børnekonventionen indeholder mange rettigheder – hele 54. De gælder for alle
børn i hele verden. Nogle af rettighederne tænker du måske ikke over til daglig.
Alligevel er de vigtige. Du skal nemlig vide, hvad du har ret til. For eksempel er
retten til omsorg og opmærksomhed vigtig for alle. Det samme er sund mad
og lægehjælp. Alle børn har også ret til at gå i skole og til leg og hvile. Men der
findes mange andre rettigheder. Dem kan du finde på MEGAFONEN, der er
Red Barnets skolewebsite.

Modelfoto: Ulrik Jantzen, Mette Frandsen og Louise Dyring Mbae

Se alle dine rettigheder på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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retten til privatliv

Modelfoto: Ulrik Jantzen
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(artikel 16)
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Alle børn har ret til privatliv og til at have
nogle ting helt for sig selv. Privatliv kan for
eksempel være det, man

• taler med venner om.
• skriver i sin dagbog.
• laver, når man er alene på sit værelse.
Privatliv på nettet
Du har også ret til et privatliv på nettet. Derfor må andre ikke læse dine mails eller logge sig ind på din profil.
Andre må kun give dine personlige oplysninger videre,
hvis du har givet lov. Når du er på nettet, skal du være
opmærksom på, hvor meget du vil dele med andre.
Dine forældre skal passe på dig
Dine forældre skal respektere din ret til privatliv. Men
samtidig skal de også passe på dig og sørge for, at du
har det godt. Det er deres pligt. Derfor kan det være
en god idé, at du deler noget fra dit privatliv med dine
forældre. For eksempel hvem du chatter med på nettet,
og hvad I skriver om.
Hvor kan du få hjælp?
Du har ret til hjælp, hvis din ret til privatliv ikke respekteres i skolen, på nettet eller derhjemme. Hvis du ikke
kan tale med dine forældre eller en anden voksen om
det, kan du få hjælp via www.bornetelefonen.dk eller
www.cyberhus.dk.
På www.sikkerchat.dk kan du læse meget mere om
sikkerhed på nettet.
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retten til privatliv

!
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I 6. klasse på Østerbro Lilleskole er eleverne enige om, at privatliv er en vigtig rettighed.
Nogle synes dog, at det er rart, at forældrene holder lidt øje.

– Jeg har ikke lyst til at vise mig
nøgen over for min familie.
Det respekterer de, selvom de
ikke har det på samme måde.
Valdemar, 11 år

Foto: Lene Vendelbo

– Der er ikke nogen,
der skal pille i min taske!
Anna, 12 år

– Min mobil er privat.
Der er billeder, som jeg
ikke vil have, at alle skal se.
Andrea, 11 år
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– Min familie skal banke på, inden de
kommer ind på mit værelse.
De skal vente på, at jeg siger: ”Kom ind”.
Hvis jeg siger, at de ikke må komme ind,
så respekterer de det.
Olga, 11 år

– Min kusine kan godt finde på at rode i mine
skuffer. Selvom hun er lille, er det irriterende,
at hun piller ved mine ting.
Niki, 12 år

– Mine forældre stikker nogle gange hovedet ind
på badeværelset, når jeg er i bad. De er simpelthen
så bange for, at jeg falder og slår hovedet. Det har
min søster nemlig gjort engang. Så det er egentlig
okay, at de gør det.
Mathias, 12 år

Hvis dine forældre, klassekammerater eller
andre lægger fotos af dig på nettet mod din vilje,
har du ret til, at de bliver slettet.
17
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Retten til at blive behandlet godt

Vold er alvorligt
og ulovlig
t

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Man må ikke slå. For eksempel må voksne ikke slå
børn. Men hvad nu, hvis man bliver slået med grimme
ord, eller ens mor altid skubber en? BørneTelefonen
(www.bornetelefonen.dk) hører fra mange børn.
Nogle af dem har måske været udsat for vold.

26
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(Artikel 19, 3

4)

Kære BørneBrevkasse
Min far og jeg skændes altid. Min far har givet
mig en lussing et par gange og rusket mig hårdt i
armen, mens han truede mig. Når han truer mig,
peger han helt tæt på mit ansigt. Det gør mig
bange, og jeg svarer ikke igen, fordi jeg frygter, at
han vil slå mig.
Jeg vil ikke have, at I skal have ondt af mig. Der er
vildt mange, som har det meget sværere end mig.
Så nu er mit spørgsmål: Er det her noget alvorligt?
Er det her nok til, at man kan kalde det ... vold?
Han har kun gjort det, når han har været virkelig
rasende.
Men altså, jeg vil heller ikke have, at man skal
synes, det er ”åh så synd for mig”. Tit føler jeg
også, at det er min egen skyld ... eller, det ved jeg
faktisk ikke, om jeg gør. Jeg har også dårlig samvittighed over for min far, men alligevel er jeg vred
på ham.

Hej BørneBrevkasse
Der bliver snakket grimt hjemme hos mig, og det
rammer mig virkelig meget. Min bror kalder mig
luder. Det er hele tiden mig, det skal gå ud over.
Jeg føler lidt, at jeg ikke bliver ’elsket’.
I starten var det for sjov, men det er på en måde
blevet en vane for ham. Jeg har sagt det både til
min lærer og til mine forældre. Men der bliver
ikke gjort noget ved det. Min mor siger aldrig:
”Ti nu stille!” eller ”Vil du ikke være sød at gøre
det?” Der bliver sagt: ”Hold kæft, kælling!”
Jeg græder stort set hver dag – også lige nu, mens
jeg skriver. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.

Tak på forhånd!
Hilsen pige, 15 år *

Hilsen pige, alder ikke angivet*

PS: Vær sød at lade være med at skrive, at det er
”åh så synd for mig”, hvis I ikke mener det :)

* Brevene er forkortede og skrevet om sprogligt
Se, hvad rådgiverne fra BørneTelefonen har svaret, på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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Retten til at blive behandlet godt

VÆRE

spænde

kaste på

vold

BLIVE KALDT
vidne TIL
nive
ruske
TRUE med
brænde fryse låseRIVE
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hoppe PÅ ben
skubbe
SLÅ
nedgøre
NÆGTE MAD OG

drikke

ignorere
HÅNE

mase

Man må ikke slå. For eksempel må voksne ikke slå
børn. Men hvad nu, hvis man bliver slået med grimme
ord, eller ens mor altid skubber en? BørneTelefonen
(www.bornetelefonen.dk) hører fra mange børn.
Nogle af dem har måske været udsat for vold.

grimme

ORD

tvinge

kradse

fastholde

spytte

sparke BIDE
ødelægge ting

ydmyge

hive

Her er der eksempler på både fysisk og psykisk vold.

Er du udsat for vold, eller er du i tvivl om, om du er?
1. Selvom du er i tvivl, er det bedst at tale om det med en voksen.
2. Tænk over, hvilken voksen du er mest tryg ved. Fortæl det til ham eller hende. Det kan være din
fodboldtræner, din bedste vens far eller mor, bibliotekaren på din skole, din lærer, sundhedsplejersken
eller din nabo. Voksne har pligt til at hjælpe dig. Hvis der ikke sker noget, skal du sige det igen eller
gå til en anden voksen.
3. På www.bornetelefonen.dk kan du maile, chatte eller tale med en af de dygtige rådgivere, der ved
en masse om børns problemer.
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Frandsen
Modelfoto: Mette

Jantzen
Modelfoto: Ulrik

Måske tænker du, at det er svært at fortælle andre om
vold derhjemme. Det er der mange grunde til.
Måske bruger du en af disse undskyldninger:

Men du skal aldrig finde på undskyldninger for ikke at
sige det, som det er. Som du har det. Tal med en voksen, du stoler på.

• Det er min egen skyld, og jeg ved godt, at jeg kan

Mange slags vold
Der er flere former for vold.
• Fysisk vold er for eksempel, når man får sår, ømhed
eller blå mærker.
• Psykisk vold er for eksempel, når man bliver kaldt
grimme og ydmygende ting og får at vide, at man ikke
dur til noget.
• Seksuel vold er for eksempel, hvis man bliver
tvunget til at gøre noget med sin krop, eller hvis man
bliver rørt steder, man ikke bryder sig om (fx hvor
man tisser).

•
•
•
•
•
•
•
•

være ret streng. Hvis jeg begynder at opføre mig
bedre, så stopper de nok.
Hvis jeg fortæller det til nogen, er jeg sikker på, at
det bliver meget værre.
Man sladrer ikke om sin familie.
Mine forældre er stressede, så det er ikke med vilje,
de opfører sig sådan. Det går nok snart over.
Jeg synes, at det er flovt at fortælle andre, at min
familie ikke er perfekt.
Jeg er bange for, at mine forældre kommer i fængsel,
og at det er min skyld.
Man bliver fjernet hjemmefra, hvis man bliver slået.
Måske er der ingen, der tror på mig.
Der er andre, der har det værre end mig.

Alle former for vold giver mærker: enten på kroppen
eller på sjælen. Begge dele er alvorlige. Hvis du bliver
udsat for vold, skal du sige det til en voksen – også
selvom det er svært. Det er ikke nok at dele det med
en god ven. Du skal også sige det til en voksen, hvis du
kender en, der bliver udsat for vold.
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Retten til at blive behandlet godt

det er din krop!
Lone Smidt ved meget om kroppen. Hun
arbejder i en organisation, der hedder Sex &
Samfund. Her svarer hun på spørgsmål om
kropslige grænser.

3. Er mine grænser altid de samme?
Nej, grænser kan godt ændre sig. Nogle gange kan det
være spændende at overskride sine kropslige grænser.
Andre gange kan det være ubehageligt.

1. Har alle de samme grænser?
Grænser er forskellige fra menneske til menneske, og
det er forskelligt, hvad man synes er rart eller sjovt.

4. Mine grænser er blevet overtrådt … tror jeg …
Det kan være svært at mærke, at ens grænser bliver
overskredet på en ubehagelig måde, lige når det sker.
Derfor skal man tale om grænser med venner og
voksne, man kender godt – og hvad det vil sige at få
dem overskredet.

2. Hvordan kan jeg vise, hvor mine grænser går?
Der er flere måder, man kan vise sine grænser på.
Man kan sige det højt, og man kan vise det med
sit kropssprog.

Du har altid ret til, at dine grænser
bliver accepteret af andre.
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tte Frandsen
Modelfoto: Me

Værd at vide om grænser
Hvis dine grænser bliver overtrådt, skal du reagere.
Også selvom det er svært. Nogle gange ved andre ikke,
at de overtræder din grænse, så begynd med at sige det
højt. Hvis dine grænser stadig ikke respekteres, skal du
sige det til en voksen, du stoler på.
Grænser kan blive overskredet, når:
• der er nogen, der går for tæt på dig, når I taler
sammen.
• der er nogen, der kommer tættere på dig, end du
bryder dig om.
• der er nogen, der rører ved dig steder på kroppen,
du ikke kan lide.
• der er nogen, der overtaler eller tvinger dig til at
røre dem på deres krop.

Husk, at du kender din krop bedst. Så det er dig, der
ved, hvad DU kan lide. Hvis nogen siger, det er jeres
lille hemmelighed, eller at det er din egen skyld, skal du
ikke tro på det. Så skal du snakke med en voksen, du
stoler på. Det kan for eksempel være dine forældre, din
lærer, en pædagog, skolens sundhedsplejerske eller
din fodboldtræner.

Se video om kroppen og grænser på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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Retten til omsorg
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Når Sara bliver vækket om morgenen, er det af en
pædagog. 11-årige Sara bor nemlig ikke hos sine forældre, men på Spanager Skole- og Behandlingshjem. Her
er der plads til 24 børn, som af forskellige grunde ikke
kan bo hjemme. De bor der i en periode, fordi de har
brug for særlig hjælp og støtte, inden de for eksempel
kommer hjem igen eller videre til et opholdssted eller
en plejefamilie.
– Jeg var genert og ville ikke tale med nogen. Jeg
gjorde sådan her, fortæller Sara om sin første dag på
Spanager, mens hun krummer ryggen og kigger ned.
Det er to år siden.
– Nu er jeg mere stiv, siger hun og ranker ryggen
og smiler.
Altid venner i nærheden
Der er nemlig mange gode ting ved at bo på Spanager.
Man kan være sammen med sine bedste venner hele
tiden. Efter skole kan man ride på heste, spille fodbold,
køre på crossbane, lave bål og hoppe på trampolin.
Og så er der slik om torsdagen.
Spanager var engang en gammel herregård. Derfor er
der store græsplæner og meget høje træer rundt om
bygningerne. Rosenbuske kravler op ad husgavlene.
Der er en å lige i nærheden, og fugle kvidrer.
Gemmested under grene
Saras yndlingssted er inde under et stort kastanjetræ,
der nærmest når op til himlen. Her kan hun gemme sig
under grene og blade.
Ellers elsker Sara at være på sit værelse. Her har hun
indrettet sig med masser af bamser, og over hendes
seng hænger en stor plakat med en kattekilling. Der er
også plakater med heste.
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Diplomer og drengenavne
11-årige Aviaaja kan også lide at være på sit værelse.
Hun har hængt lyskæder op, og på væggen hænger der
diplomer fra vandpolo og ridning. Oven på sin reol har
hun skrevet navnet på en dreng med en smiley bagefter.
– Det er ham, jeg er vild med, smiler Aviaaja.
Savner mor
Indtil for et år siden boede hun hos sin mor. Men så
kom hun på Spanager.
– Vi har det svært med at være i samme rum længere
tid ad gangen. Nu går det godt, forklarer Aviaaja.
Hver anden weekend er hun hjemme hos sin mor.
Når de ikke ses, savner Aviaaja hende, men så kan hun
ringe hjem på særlige ringedage.
Fordomme
Aviaaja bliver ofte mødt af fordomme, når hun fortæller, at hun bor på Spanager. Hun er blevet spurgt, om
de voksne er onde, og om de andre børn er kriminelle.
Det er de selvfølgelig ikke.
– Mine gamle venner spurgte mig også: Er det som
et fængsel? Jeg tænkte, at det var et dumt spørgsmål.
Det er jo bare et opholdssted, siger Aviaaja

Opholdssted
Når børn og unge ikke kan bo hjemme hos deres
forældre, kan de bo hos andre familiemedlemmer, hos
en plejefamilie, på et opholdssted eller på en særlig
døgninstitution. Her er der voksne til at hjælpe dem og
passe på dem. Et barn eller en ung har eget værelse og
går i skole, og børn og unge spiser sammen. Nogle af
børnene besøger deres forældre i weekender og ferier,
men ellers er opholdsstedet deres hjem.
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Se billedserien om børnene på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder
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Retten til at sige din menig

Foto: Philip Da
vali

SIG DIN MENING

ELEVERNES CHEF
Miranda Wernay Dagsson på 15 år er formand
for Danske Skoleelever. Man kan sige, at hun er
chef for alle elevråd i Danmark. Miranda mener en masse og fortæller det gerne – også til
voksne politikere.
1. Hvorfor er det vigtigt at sige sin mening?
– Som elev er det vigtigt at sige, hvis man er utilfreds med sin skolegang. Elever er de eneste, der ved,
hvordan det er at gå på skolen. Man kan sige, at vi er
hverdagens eksperter.
2. Hvornår har du sidst sagt din mening om
noget, der er skidt og bør være anderledes?
– Det er min opgave at gøre politikerne opmærksomme på, hvornår vi elever er utilfredse. Senest har jeg
kritiseret, at mange voksne (lærere, skoleledere osv.)
ikke har været gode nok til at fortælle eleverne om
skolereformen.
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Danske Skoleelever
Alle 700.000 skoleelever i Danmark er med i foreningen Danske Skoleelever. Øverst i foreningen er formanden. I øjeblikket Miranda. Hun lytter til de meninger,
som elevrådsformændene på landets skoler har – også
formanden på din skole. Så hvis noget er forkert på din
skole, skal du sige det til dit elevråd. Så kan emnet ende
hos formanden og politikerne. Tjek www.skoleelever.dk

Folketinget
Der er 179 medlemmer af Folketinget. Voksne over
18 år vælger de 179 politikere. Det sker ved valg, der
finder sted mindst hvert fjerde år. Politikere har stærke
holdninger til, hvordan Danmark skal være nu og i
fremtiden. I Folketinget diskuterer de og laver love om
meget forskelligt – eksempelvis om folkeskolen.

Rettighed: D
u har ret til a
t sige, hvad d
også ret til a
u mener. Du
t være med
har
i
d
e foreninger
har lyst til –
o
g klubber, du
bare de ikke
er ulovlige.
Ansvar : Du
skal respekte
re, hvad and
foreninger o
re siger, og h
g klubber de
vilke
e
r
med i.
(Artikel 12 o
g 15)

Foto: Pressefoto

Første gang SH
AK A LO ELE
SS sagde noge
– Jeg gik i folkes
t vigtig t til man
kolen, og vi dem
ge:
ons trerede. Je
at det var mod
g tror,
nedskæringer
i skolerne. Vi gi
gerne snak ke
k til byrådet o
med dem. Ren
g ville
t
faktisk kom no
og snak kede m
gle politikere ud
ed os. Vi fik m
ås
ke ik ke så meg
det var fedt, at
et ud af det, m
de snak kede m
en
ed os. Det vist
bliver man i det
e,
at i et demokr
minds te hørt.
ati

at sige din men

ing højt:

ker,
Sådan
mange mennes
n
ra
fo
le
ta
at
!
1. Øv dig
an har prøvet
flere gange m
Jo
!
d
ve
liv
B
.
2
er ner vøs!
er det.
ælper, hvis du
hj
et
D
des lettere bliv
.
en
av
dybt ned i m
3. Træk vejret

Se mere om retten til at sige din mening på
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børns_rettigheder

35

Foto: Folketinget.dk
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