Barnekonvensjonen
– omskrevet for barn av Redd Barna
Artiklene 1 og 2 Gjelder alle barn
under 18 år
Alle mennesker under 18 år regnes
som barn. Alle barn har de samme
rettighetene.

Artiklene 14 og 15 Frihet til å tenke,
tro og delta
Alle barn har rett til å tenke og tro på
det de selv ønsker. Barn har rett til å
delta i organisasjoner.

Artikkel 3 Til barnets beste
Alle tiltak som angår barn, skal ta
hensyn til barnets beste.

Artikkel 16 Privatliv
Alle barn har rett til privatliv.

Artikkel 31 Lek og fritid
Alle barn har rett til hvile, fritid og lek.
Artikkel 32 Barnearbeid
Alle barn skal beskyttes mot
økonomisk utbytting. Arbeid skal ikke
svekke muligheten til å gå på skole eller
utvikle seg.
Artikkel 33 Narkotika og rus
Alle barn skal beskyttes mot ulovlig
bruk, salg og produksjon av narkotiske
stoffer.

Artikkel 4 Statens ansvar
Staten har ansvaret for at alle barn får
sine rettigheter
oppfylt.

Artikkel 19 Beskyttelse mot misbruk
Staten skal beskytte alle barn mot fysisk
eller psykisk mishandling, forsømmelse
eller utnytting fra foreldre og andre
omsorgspersoner.

Artiklene 5 og 18 Foreldreansvaret
Foreldrene har hovedansvaret for å
oppdra barn.

Artikkel 20 Barn uten familie
Alle barn uten familie har rett til
beskyttelse og omsorg.

Artiklene 34, 35 og 36 Utnytting
Alle barn skal beskyttes mot alle former
for utbytting (for eksempel seksuelt
misbruk, bortføring og salg).

Artikkel 6 Rett til liv
Alle barn har rett til å vokse opp.

Artikkel 21 Adopsjon
Adopsjon av barn skal foregå slik loven
bestemmer, og være til barnets beste.

Artikkel 37 Fengsel og tortur
Alle barn skal beskyttes mot tortur og
umenneskelig behandling.

Artikkel 23 Funksjonshemmede
barn
Alle barn med funksjonshemninger har
rett til et godt liv, og de har krav på
spesiell støtte.

Artikkel 38 Barn i krig
Alle barn under 15 år skal beskyttes
mot å bli vervet som soldater eller å
delta i krig. I noen land er aldersgrensen
18 år.

Artikkel 24 Helse
Alle syke barn har rett til den beste
medisinske behandling staten kan gi.

Artikkel 39 Hjelp til å få det bra
igjen
Alle barn som er blitt misbrukt, utnyttet
eller forsømt, skal få hjelp til å få det
bra igjen.

Artiklene 7 og 8 Identitet
Alle barn har rett til et navn og en
nasjonalitet, og de har
rett til å beholde disse.
Artikkel 9 Holde familien sammen
Ingen barn skal skilles fra foreldrene
sine mot sin vilje hvis det ikke er til
barnets beste.
Artiklene 10 og 22 Føre familier
sammen
Alle flyktningbarn skal gis beskyttelse,
humanitær hjelp og hjelp til å komme
sammen med familien sin igjen.
Artikkel 11 Ulovlig bortføring og
tilbakehold
Ingen barn skal tas ulovlig ut av et land
eller hindres fra å reise tilbake.
Artikkel 12 Å si sin mening
Alle barn har rett til å si sin mening og
til å bli hørt i saker som angår dem.
Artiklene 13 og 17 Få og gi
informasjon, massemedier
Alle barn har rett til å søke etter, motta
og gi informasjon. Staten skal beskytte
barn mot skadelig informasjon.

Artikkel 25 Barn under offentlig
omsorg
Alle barn på sykehus, barnehjem og
andre institusjoner har krav på at det
følges nøye med på hvordan de har det.
Artikkel 26 Sosialtjenester
Foreldre skal gi barn økonomisk trygghet,
og staten skal hjelpe foreldrene med
dette når dette er nødvendig.
Artiklene 28 og 29 Utdanning
Alle barn har rett til utdanning som gir
dem mulighet for utvikling.
Artikkel 30 Minoriteter og
urbefolkning
Alle minoritetsbarn har rett til å snakke
sitt eget språk, ha sin egen kultur og sin
egen tro.

Artikkel 40 Beskyttelse ved lovbrudd
Alle barn som er anklaget eller dømt
for lovbrudd, har rett til en behandling
som sikrer deres verdighet og fremmer
deres respekt for menneskerettighetene.
Artikkel 41 Når andre lover er
bedre
Barnekonvensjonen gjelder ikke hvis
andre nasjonale eller internasjonale
lover sikrer barnet på en bedre måte.
Artikkel 42 Få vite om barns
rettigheter
Staten skal sørge for at barn og voksne
blir kjent med Barnekonvensjonen.

