
Om barns och ungas rättigheter



Är du ett barn? Då har du 
rättigheter. 

Sverige har lovat att följa något 
som kallas för barnkonventionen. 

Där står det att alla som är under 
18 år har vissa rättigheter.

Du har rätt att säga vad du 
tycker, till exempel. 



Du har rätt att må bra och vara 
med din familj. 

Ingen får skada dig eller tvinga 
dig att göra något som är farligt.

I den här boken kan du läsa mer 
om några av rättigheterna.

Hälsningar från 
Barnombudsmannen



Ingen annan är som du.  
Du har rätt att vara den du är.

Alla barn är lika mycket värda.







Du har rätt att säga vad du tycker 
när det handlar om dig.

Vuxna måste lyssna och tänka på 
vad som är bäst för dig.



Du har rätt att känna dig trygg.







Du har rätt att må bra.

Om du är sjuk har du rätt  
att få hjälp.



  

Vem är du?

Vad behöver du för att må bra 
och vara glad?

Vad tycker du bäst om att leka?

Tänk efter!



  

Vad betyder det att alla barn  
är lika mycket värda?

Hur ska en bra kompis vara?

Vad tycker du är viktigt att lära dig?





Du har rätt att lära dig sådant 
som är viktigt att kunna. 

Du har rätt att gå i skolan och 
att trivas där.



Ingen får göra dig illa.

Ingen vuxen och inget barn 
får slå dig eller reta dig.

Du har rätt att ha dina 
tankar för dig själv.







Du har rätt att få veta viktiga saker.



Du har rätt att leka och ha kul  
på många olika sätt.

När du är trött har du rätt att vila.





Nu vet du lite om dina rättigheter. 

Vill du veta mer om vad som står i 
barnkonventionen? 

Be en vuxen att ta reda på det och 
berätta för dig. 
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Har du något du vill säga  
till Barnombudsmannen? 
Eller vill du veta mer om 
barns och ungas rättigheter? 
Hör gärna av dig! 

Sven Nordqvist har ritat  
bilderna i den här boken
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