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Artikel 28 i FN’s Børnekonvention, undervisning 

Tale af Mikkel, 9. klasse  

 

Alle børn skal have mulighed for at blive undervist. Alle børn skal have mulighed 

for at få en uddannelse. Alle børn skal have mulighed for at få et arbejde, så man 

kan forsørge sin familie i fremtiden.  

I verdens hårdest ramte lande hvor ting som krig og sult fylder meget, er det 

vigtigt for børn at kunne føle sig trygge og få et måltid mad, imens de er i skole. 

Mange af børnene føler sig trygge i skolen, fordi de måske kommer væk fra vold i 

hjemmet, når de er i skole.  

9 ud af 10 børn gik i skole før Corona, lige nu går 9 ud af 10 ikke i skole. Det er 

vigtigt, at vi får alle børnene tilbage i skolerne efter Corona.  

Børnene har ret til gratis undervisning, det står i børnekonventionens artikel 28.  
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Og der er mange grunde til, at skolegang er vigtigt. Børnene får andre ting at 

tænke på, når de er i skole, så de måske glemmer at de er lidt sultne eller at de 

skal hjem og arbejde. Derfor er det vigtigt at alle børn kan komme gratis i skole, så 

alle familier kan få deres børn i skole, for der er mange der ikke har råd til at 

betale for skoler.  

Hvis ikke børnene kommer i skole er der også en stor chance for at pigerne bliver 

giftet væk eller får børn i en meget tidlig alder. Når det sker, er det ofte for sent at 

give dem undervisning. Det er vigtigt, at børnene får venner og er sociale med 

andre i skoletiden, så det hele ikke bliver så trist og ensomt.  

Det er vigtigt, at der er gode lærere, der både kan støtte børnene og selvfølgelig 

også kan lære dem at læse, skrive og regne. Der er derfor en masse gode formål 

med at børnene får gratis undervisning. Skolegangen er også en måde at skabe 

mere ligestilling og beskytte børn mod vold. Ikke kun lære børn at læse og regne. 
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I de lande som har de største udfordringer med sult og uddannelse er det meget 

vigtigt, at de prøver at få så gode skoler som muligt, fordi det er børnene, der er 

fremtiden for disse lande. Og det skal de rige lande hjælpe med at skaffe penge til, 

for mange af de hårdest ramte lande har ikke selv råd til det.  

I børnekonventionens artikel 28 om uddannelse står der, at det her en opgave vi 

skal løse sammen i verden. Hvis landene får en masse kloge børn, som ikke har 

haft en dårlig og hård barndom, hvor der ikke har været mange problemer, kan 

det hjælpe landene med at få bedre læger og andre vigtige jobs i fremtiden. 

Derfor er det også vigtigt for landene at sætte penge af til at få børn gratis i skole, 

fordi der er så mange, der ikke vil kunne betale for, at deres børn skal i skole. 

Undervisning er også en vej ud af fattigdom for mange familier. Hvis alle får 

undervisning, vil flere også få et arbejde og derved få råd til mad og steder at bo, 

så man klarer mange ting ved at alle børn kommer i skole.  
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I Danmark er det gratis at gå i skole og det er obligatorisk, men i Danmark er der 

også problemer. Mange har et højt fravær på grund af mobning og andre lider af 

angst eller noget andet.  

Man skal blive bedre til at give hjælp til dem, der ikke kommer så meget i skole 

fordi de har det svært. Jeg kender en der har angst og personen kommer ikke i 

skole ca. 2 dage om ugen, fordi han fik hjælp for sent.  

I Danmark skal man være hurtigere og bedre til at klare disse problemer.  
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Skolen skal også gøres obligatorisk, så forældrene ikke kan vælge at børnene skal 

arbejde i stedet eller gifte pigerne væk. Mange forældre kan finde på at børnene 

skal arbejde i stedet, fordi de har brug for penge hurtigt, men på lang sigt er det 

meget bedre, hvis børnene kommer i skole, både så de lærer noget, men også så 

de lærer at få venner og være sammen med andre.  

Det er også skadeligt for børn, hvis de begynder at arbejde tidligt, fordi det ofte er 

tunge ting de skal løfte, så de kan blive nedslidt meget tidligt i livet, hvis de 

arbejder for meget og for tidligt. Forældrene har brug for pengene og derfor 

burde man betale dem lidt penge, så de kan overleve uden børnenes hjælp til at 

tjene penge. 
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Vi burde i de rige lande hjælpe med at betale for skolerne, fordi de lande der har 

det hårdest får meget svært ved at betale for skolerne. Vi burde hjælpe fordi det 

er så vigtigt for børnene at tænke på andre ting og give børnene muligheden for at 

få et godt arbejde hvor de kan tjene penge til deres familie. 

Alle børn har ret til at få undervisning og alle børn har ret til en uddannelse.  

Både ude i verden og herhjemme i Danmark.  

 

 


