Barns rättigheter

Barn sitter på en grind i Småland 1920-tal. NMA.0052446

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige.
Barnkonventionen finns till för att skydda barn och stärka deras
rättigheter. Målet är att alla barn i hela världen ska få sina rättigheter
uppfyllda.
Att barn ska ha rättigheter kan tyckas självklart för oss i Sverige idag
men så har det inte alltid varit. För drygt 100 år sedan kunde man sälja
barn på auktion. För 50 år sedan fick föräldrar slå sina barn.

Om materialet – till läraren
Nordiska museets Tidsvalvet tar upp teman som har påverkat barn de
senaste 150 åren.
– skolgång och barnarbete, barn på flykt, barns trygghet
och levnadsstandard. Här väcks frågor om barns rättigheter,
jämställdhet och orättvisor.
Med utgångspunkt i Tidsvalvet och barnkonventionen tar detta
material upp barns rättigheter genom historien och kopplar det till
idag. Genom att ge ett historiskt perspektiv på aktuella frågor ämnar
materialet ge eleverna en ökad förståelse av sin samtid samt barns
rättigheter och möjligheter globalt.
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Materialet är uppdelat i 6 kapitel
1. När barn fick rättigheter
2. Utbildning
3. Barnarbete
4. Barnaga
5. Barn på flykt
6. Levnadsstandard & fattigdom
Ni väljer själva om ni ska arbeta med hela eller delar av materialet.
Längst bak i varje kapitel finns ett diskussionsunderlag med
uppgifter. Uppgifterna kan genomföras både enskilt, i par eller i
grupp. De kan redovisas skriftligt, muntligt eller användas som ett
diskussionsunderlag i klassrummet.
I slutet av materialet finns en sammanställning av
barnkonventionens 54 artiklar. Där hittar du även materialets
koppling till läroplanen.
Materialet är baserat på aktuell forskning, statistik samt autentiska
berättelser från Nordiska museets arkiv. På Digitalt museum hittar
ni mer information om Nordiska museets föremål och fotografier.
Använd föremålets NM-nummer när ni söker. Vill ni till exempel veta
mer om tavlan på Ellen Key skriver ni in NM.0205569 i sökrutan.

1. När barn fick rättigheter
Artikel 12, 13 m.f.

Att barn ska ha egna rättigheter är en relativ ny tanke.
Länge var Sverige ett fattigt land. Barn förväntades vara
tysta, lyssna och lyda vuxna. De flesta barn arbetade och
hade inte så mycket fritid.
På 1800-talet kom många nya idéer. Det pratades om
demokrati och allas lika värde. Även barnens värde och
villkor diskuterades.
En av dem som pratade om barns rättigheter hette Ellen
Key. År 1900 skrev Ellen Key boken Barnets århundrade.
Hon menade att barn i Sverige och hela världen borde få
det bättre och hon önskade att 1900-talet skulle bli ett bra
århundrade för alla barn.
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Ellen Key (1849–1926) NM.0205569

1900-talet blev i stort bättre för barn. Men 1900-talet kantades också av
krig. Första och andra världskrigen drabbade värden hårt. Många vuxna
och barn for illa. För att förhindra att något sådant skulle kunna inträffa
igen grundades Förenta Nationerna (FN) 1945.
FN arbetar för fred och mänskliga rättigheter. FN:s allmänna förklaring
om mänskliga rättigheter säger att alla människor är lika mycket värda
och ska behandlas lika och ha samma rättigheter.

”Barnkonventionen utgår ifrån barnets bästa och finns till för att
skydda barn och stärka deras rättigheter.”
För att värna om barn och deras rättigheter bildades 1946 UNICEF eller
FN:s barnfond som det också heter. 1989 antogs barnkonventionen.
Barnkonventionen utgår ifrån barnets bästa och finns till för att skydda
barn och stärka deras rättigheter. Som barn räknas varje människa
under 18 år.
Barnkonventionen är till för alla barn oavsett var i världen de lever.
Idag har 196 länder skrivit under barnkonventionen. I Sverige är
barnkonventionen lag sedan 1 januari 2020.

Diskussionsunderlag och frågor
1. Vad gör UNICEF?
2. Läs barnkonventionens artiklar och diskutera dem i klassen eller
mindre grupper.
3. För drygt 100 år sedan skrev Ellen Key boken Barnets århundrade.
Hon önskade att 1900-talet skulle bli barnens århundrade. Vissa
av hennes önskningar gick i uppfyllelse men inte alla. Vad önskar
du kunde vara bättre för barn i världen idag? Skriv ner fem saker.
Diskutera sedan i grupp.
4. Förr tyckte vuxna att barn skulle vara tysta och lyssna. Idag har
barn rättigheter och vuxna är skyldiga att lyssna på barn när det
kommer till frågor som rör dem. I vilka frågor anser du att vuxna
borde lyssna mer på barn? Förslag på teman; vad vi äter, vad vi ska
lära oss i skolan, djurs rättigheter, klimatet, vem vi får vara kära i, krig.
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2. Utbildning
Artikel 28, 29, 30 och 32

En viktig rättighet som barn har är rätten till utbildning. Alla barn har
rätt att gå i skola. Genom att lära sig läsa och få undervisning ges barn
möjlighet att förstå och ifrågasätta världen och sin del i den. I Sverige har
vi 10 års skolplikt. Det betyder att alla barn har rätt och ska gå i skolan
från förskoleklass till årskurs 9. Men så har det inte alltid varit.

Klassrum i en folkskola i Västergötland på 1890-talet.

Länge var skolor bara till för de rikare i samhället. Få barn gick i skolan
eller fick någon riktig utbildning. 1842 infördes skolplikt i Sverige. Då
bestämdes att alla barn skulle gå i skolan. Trots det var det väldigt få som
gick i skolan. Sverige var ett fattigt land. De flesta familjer var beroende
av barns arbete för att överleva och hade inte möjlighet att låta barnen gå
i skolan. Många vuxna förstod inte heller nyttan med skolan.

berättelse från
tidsvalvet
Du är tio år gammal och går i skolan
varannan dag. Din mamma och pappa
tycker att det är onödigt mycket. Du
kan ju redan läsa, säger dom.
Dina föräldrar vill att du arbetar
istället. För det finns mycket att göra
på er bondgård. Men du tycker om att
gå i skolan, och du gillar din fröken.
Hon är glad, hon luktar gott, och hon
berättar om världen.

Att hinna med läxläsning och sysslor var inte alltid lätt. NMA.0041246
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Under 1800-talet byggdes fler skolor och undervisningen blev bättre. Det
kom också fler lagar och bestämmelser som sa att barn skulle gå i skolan.

Barn med kryckor på väg in i skolsalen på Eugeniahemmet i Stockholm, cirka 1900. NMA.0040749

Nya uppfinningar förändrade samhället och gjorde det också
nödvändigt för barn att få en utbildning för att kunna jobba när de blev
vuxna. Samtidigt försvann många av de jobb som barn gjort tidigare.
Under 1900-talet ökade barns skolgång succesivt. På 1950-talet gick de
allra flesta barn ut grundskolan i Sverige.

Grupparbete i geografi på Blommensbergs folkskola i Gröndal, Stockholm. NMA.0028136

Men alla barn inkluderades inte i skolplikten. Barn med intellektuella
funktionsnedsättningar inkluderades i skolplikten först år 1968. Under
början av 1960-talet öppnades folkskolan upp för samer och romer.
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121 miljoner barn i
värden går inte i
grundskolan
Den allra främsta orsaken till att
barn inte går i skolan är fattigdom.
Enligt barnkonventionen ska
grundskolan vara gratis, obligatorisk
och tillgänglig för alla. Men på
många platser i världen är det inte så.

Morgonbön i Jukkasjärvi nomadskola, Norrbotten, Cirka 1955–1965.
NMA.0029876

Barn till renskötande samer hänvisades innan 1960-talet till så kallade
nomadskolor. Medan familjen flyttade med renarna fick barnen bo
på skolan eller hos främmande familjer. Undervisningen var främst
på svenska och samiska barn fick inte lära sig samma sak som barnen
i folkskolan. Nomadskolan kritiserades hårt av samerna och en del
föräldrar vägrade att sända iväg sina barn dit.
I Barnkonventionens andra artikel står det att alla barn är lika
mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Barnkonventionen har också en särställd artikel (artikel 30) som
understryker att barn som tillhör etniska, religiösa och språkliga
minoriteter har rättigheter till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Diskussionsunderlag och frågor
1. 1842 infördes skolplikt i Sverige. Alla barn skulle gå i skolan,
men långt ifrån alla gick. Varför gick inte barn i skolan?
2. Varför är det viktigt att gå i skolan? Nämn tre skäl till att barn ska
gå i skolan. Diskutera gärna med en eller flera klasskamrater.
Tycker ni lika?
3. 1913 infördes det som kallades nomadskolan för samiska barn.
Om denna hade funnits idag, på vilka punkter hade den brutit mot
barnkonventionen?
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4. Under 1800-talet kom flera bestämmelser om att barn skulle
gå i skolan. Idag har vi 10 års skolplikt i Sverige. De allra flesta
fortsätter att studera på gymnasiet efter grundskolan. Jämför med
hur verkligheten ser ut i ett annat land i värden. Om du hade levt i
det landet, vilka möjligheter hade du haft? Välj gärna olika länder i
klassen och diskutera och jämför sedan i grupp.
5. Se närmare på ett av fotografierna på barnen. Vad ser du?
Välj ut ett barn. Beskriv vad du ser. Vad tror du att barnet tänker
och känner? Är hen glad, stolt, trött, hungrig? Skriv en text utifrån
fotografiet.

3. Barnarbete
Artikel: 31, 32, 35, 36

Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn ska också skyddas mot
ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som
hindrar barnets skolgång. Därför är barnarbete förbjudet enligt
barnkonventionen.
Vad räknas då som barnarbete? Enligt UNICEF räknas allt arbete som
utförs av barn i åldrarna 5–11 år som barnarbete. Barn över 11 år får jobba
men inte mer än 14 timmar i veckan och jobbet får inte vara farligt. Allt
arbete som hindrar barn i att gå i skolan räknas också som barnarbete.

Olga Johansson passar gårdens djur med kusinerna Berta och Anna Persson, Dalarna, 1906.
NMA.0028329

Fotografiet visar Olga med sina kusiner Berta och Anna som passar
familjens getter och kor i Sörbäcken i Dalarna. Länge ansågs det
självklart att barn arbetade och hjälpte de vuxna. Det var ett sätt för
barn att lära sig. Att en 7-åring hjälpte till att sköta djuren och passa
småsyskonen var vanligt. En 14-åring ansågs kunna jobba som en vuxen.
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Sotarlärlingen Viktor Norin,
Stockholm, 1880-tal. NMA.0041502

Fyra barfota pojkar från Jeppetorp fattiggård
i Örebro, 1913. NMA.0033630

Att jobba lite och lära sig sysslor hemma är inte farligt för barn, det kan
tvärt om vara utvecklande. Men för fattiga familjer fanns det oftast inget
annat val än att låta barnen arbeta mer och tyngre än vad de borde.
Barn som förlorat sina föräldrar och inte hade någon annan släkting som
tog hand om dem auktionerades bort till familjer som behövde deras
arbetskraft. De som tog minst betalt för barnet vann auktionen.
Pojkarna på fotografiet nedan arbetar på ett sågverk i Medelpad. När
fotografiet togs hade det kommit nya lagar om barnarbete i Sverige. Till
exempel en lag om att barn under 12 år inte fick arbeta i fabriker, med
hantverk eller liknande. Men det gjordes många undantag. Särskilt för
industrier som ansågs viktiga för landet. Så som sågverket i Medelpad där
barn fortsatte att arbeta. En del barn började arbeta redan vid 6 års ålder.

Pojkar på Sunds sågverk i Medelpad, cirka 1895. NMA.0043129
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berättelse
från tidsvalvet
Min kropp gör ont av trötthet.
Vi är många barn som arbetar och bor
på fabriken som gör glas. Klockan tre
på morgonen blir vi väckta. Då ska vi
arbeta. Det är vi som håller i formarna
som fylls med det glödheta glaset. Efter
arbetet måste vi gå till kvällsskolan.
Ganska ofta får jag stryk, men jag
gråter bara ibland. På söndagarna får
jag gå hem till mor och far. Då blir jag
ompysslad.
Felix 12 år, 1900, Västergötland

Barnarbetare på Kosta glasbruk, Småland, 1905. NMA.0033532

Under 1900-talet minskade barnarbetet succesivt. Industrierna behövde
inte barns arbetskraft på samma sätt som tidigare. Flera lagar gjorde det
svårare att anställa barn på arbetsplatser. 1918 kom en lag som förbjöd
barnauktioner. I början av 1930 talet var avlönat barnarbete i princip
borta i Sverige.

Diskussionsunderlag och frågor
1. Trots att skolplikten infördes försatte många barn
att arbeta istället för att gå i skolan. Varför?
2. Under 1800-talet kom flera lagar som skulle
skydda barn som arbetade. Hur får barn jobba idag?
Utgå ifrån dig själv och din ålder. Hur ser det ut
i Sverige? Jämför med hur verkligheten ser ut i
ett annat land i världen. Välj gärna olika länder i
klassen och diskutera och jämför sedan i grupp.

152 miljoner barn i
världen arbetar idag
Det är framförallt i fattiga änder som
barn arbetar. Barn som arbetar går
inte i skolan i samma utsträckning
som andra barn och utsätts för fler
faror som kan skada deras hälsa och
välbefinnande.

3. I Berättelsen från Tidsvalvet möter du Felix. Om Felix hade varit
barn idag, vad hade barnkonventionen sagt om hans berättelse?
Vilka artiklar ser du har brutits mot här?
4. Förr ansågs det vara en självklarhet att barnen deltog i familjens
sysslor. Hjälper du till hemma eller har du något extrajobb?
Skriv en text eller diskutera i grupp.
5. Se närmare på ett av fotografierna på barnen. Vad ser du?
Välj ut ett barn. Beskriv vad du ser. Vad tror du att barnet tänker
och känner? Är hen glad, stolt, trött, hungrig? Skriv en text utifrån
fotografiet.
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4. Barnaga
Artikel 19, 37 och 41

I barnkonventionen framgår det tydligt att våld mot barn, både fysiskt
och psykiskt är förbjudet. I Sverige är det idag ett brott att slå barn. Alla
vuxna som arbetar med barn och ungdomar är också skyldiga att agera
när de misstänker att barn behandlas illa i sitt hem.
Förr trodde många att barn behövde agas om de gjort något dumt.
Aga betyder att slå någon för att uppfostra dem. Långt in på 1900-talet
var det i Sverige tillåtet för föräldrar, lärare, arbetsgivare och andra
vuxna att aga barn.

berättelse från tidsvalvet
Kära dagbok. Som du vet är jag vänsterhänt.
I skolan får man inte skriva med vänster hand.
När jag gör det, slår fröken på handen med en
pekpinne. Ibland slår hon så hårt att pekpinnen
går sönder. Men nu har mamma sagt åt fröken
att sluta slå. Annars kommer mamma klaga hos
rektorn.
Marita 8 år, 1954, Västergötland

Färla ca 1900. NM.0276547

På bilden ovan ser du en färla. Det är ett redskap som lärare kunde
använda när de agade sina elever. Även pekpinnen kunde användas.
Fram till 1958 var det tillåtet för lärare att aga skolbarn i Sverige. Lärare
kunde också straffa elever på annat sätt. Till exempel genom att hänga
en skylt med kränkande ord runt elevens hals. Ord som lat eller oren.
Om läraren tyckte att eleven skötte sig bra, kunde hen få en
belöningsskylt istället.
Den 1 juli 1979 förbjöds barnaga helt och hållet i Sverige. Det var inte
bara hårda slag som var olagliga. Lagen sa att all kroppslig bestraffning
eller annan kränkande behandling mot barn var olagligt.

Bestraffningsbricka med ordet lat. NM.0275015
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Fyra flickor går arm i arm i Tensta, Stockholm. 1970-tal. NMA.0052534

Sverige var det första landet i världen som förbjöd föräldrar att slå sina
barn. Några år senare förbjöds barnaga även i Finland och Norge. Idag
är barnaga förbjuden i 53 av världens 195 länder. I de flesta länder är det
alltså fortfarande tillåtet att slå barn. Hemma, i skolan, eller både i skolan
och i hemmet.

Rädda barnens karta över de länder som lagstadgat mot barnaga.
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sverige var första land i
värden att förbjuda barnaga
Lagen säger att allt våld mot barn är förbjudet,
alltid, oavsett vad barnet sagt eller gjort.
Alla vuxna som arbetar med barn och
ungdomar är skyldiga att hjälpa och agera om
de misstänker att barn utsatts för fysisk eller
psykisk misshandel.

Diskussionsunderlag och frågor
1. Vad menas med aga?
2. Förr ansåg vissa vuxna att barnaga var bra. Varför då?
3. Idag är det förbjudet att slå barn i Sverige, oavsett vad de har gjort.
Hur tycker du att vuxna ska uppfostra ett barn som gjort något fel?
Hur ska de inte göra? Kom gärna med exempel från verkligheten.
4. Endast 53 av världens 195 länder har förbjudit barnaga. Rädda
barnen har tagit fram en karta över de länderna. Den heter Barnens
världskarta och du hittar den på raddabarnen.se
Välj ett land som inte finns med på barnens världskarta. Vad säger
deras lagar om att slå barn? Välj gärna olika länder i klassen och
diskutera och jämför i grupp.
5. En kompis berättar för dig att hens mamma ibland blir jättearg.
Ibland blir mamman så arg att hon skakar om din kompis och sliter
i hens arm så att det blir blåmärken. Du har lovat din kompis att inte
berätta om detta för någon men det känns svårt. Du vill ju inte att
din kompis ska fara illa. Vad gör du?

5. Barn på flykt
Artikel 4, 10, 22 och 38

Att hastigt lämna en plats på grund av fara kallas att fly. Barn på flykt är
extra sårbara. Barnkonventionen säger att barn på flykt ska skyddas och
få sina rättigheter tillgodosedda.
Under andra världskriget flydde många barn till Sverige från våra
nordiska grannländer och andra delar av Europa. Ofta kom barnen
ensamma. Det var inte alltid som deras föräldrar kunde eller fick följa
med. Föräldrar tog då ofta det svåra beslutet att skicka iväg sina barn för
att rädda dem undan bomber och förföljelse.
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andra världskriget
Den 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen. Två dagar
senare förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland.
Andra Världskriget hade startat. Andra världskriget var ett
krig som pågick i stora delen av världen samtidigt.
Sverige stod utanför kriget men våra nordiska grannländer
drabbades hårt.
I november 1939 anföll Sovjetunionen (Ryssland) Finland och
i april 1940 påbörjade Tyskland sin ockupation av Danmark
och Norge.
Kriget gjorde att miljontals människor tvingades fly.
När freden kom i maj 1945 hade över 60 miljoner människor
i världen dött i kriget.

Flicka vid Utlänningskommissionens barack på Södra
Riddarholmshamnen, Stockholm, 1939–1940-tal. NMA.0029022

Från Finland flydde krigsbarn med tåg eller båt till Sverige. Från Norge
och Danmark kom barn, ensamma eller med föräldrar. Med båt över
Östersjön kom estländska barn. Sverige tog även emot 500 judiska barn
som tvingades lämna sina föräldrar på grund av förföljelser i Tyskland.
Många såg aldrig sina föräldrar igen.
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Finska flyktingbarn i Mölle, Skåne, 1945. NMA.0087249

I Tidsvalvets tågstation möter du några av de barn som drabbades av
andra världskriget. Ett av de barnen var Into. Han var ett av nästan
70 000 barn som kom till Sverige från kriget i Finland.

berättelse
från tidsvalvet
Det föll bomber på husen och jag
blev så rädd att jag fick svårt att prata.
Mamma följde med till stationen. Hela
tåget var fullt av barn. Alla fick en
lapp om halsen där det stod vem man
var. Sen åkte tåget med alla barn, men
föräldrarna stannade kvar.
Into, 4 år

Into med sin fosterfamilj, ca 1940.

Into var bara 4 år gammal när has mamma satte honom på tåget i
Finland. Tåget gick från Tammerfors via Haparanda och Stockholm till
Enköping. I Enköping kom Into till en svensk fosterfamilj på landet.
Intos fosterfamilj kunde ingen finska och Into kunde ingen svenska.
Han fick lära sig ett helt nytt språk.
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31 miljoner barn är på
flykt i världen idag
Det är den högsta siffran sedan
andra världskriget. Betydligt fler
barn flyr idag än för bara några år
sedan. Barnkonventionen finns till
för att skydda barn på flykt men
många barn far illa.

Intos resa från Tammerfors till Enköping vintern 1939.

De flesta av de finska barn som skickades till Sverige under andra
världskriget reste senare tillbaka till Finland. Många var glada att
komma hem men inte alla. Into ville bo kvar hos sin fosterfamilj och
hans fosterföräldrar ville gärna att han skulle stanna men hans mamma
sa nej. Hon ville ha hem sitt barn och Into fick flytta tillbaka till Finland.

Diskussionsunderlag och frågor
1. Varför flydde barn och vuxna på 1930- och 1940-talet till Sverige?
2. Barnkonventionens regler om barns rättigheter bryts ofta när
barn är på flykt. Om Into hade flytt idag, vilka artiklar anser du
hade brutits?
3. Idag anländer ensamkommande barn till Sverige på grund av krig
och oroligheter i andra delar av världen. Många kan inte språket
och känner sig rädda och osäkra. Vad kan vi göra för att göra det
lättare för ensamkommande barn som kommer till Sverige? Skriv
ner dina idéer eller diskutera i grupp.
4. Miljontals barn är på flykt just nu. Barn på flykt är extra utsatta.
Vad tror du är den största faran för barn som är på flykt?
5. Föreställ dig att det är krig i Sverige och du måste fly, helt ensam.
Det är bråttom, du hinner packa en väska men du får bara ta med
dig 5 saker. Vad skulle du ta med dig? Skriv ner dina svar och
diskutera sedan i grupp.
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6. Levnadsstandard och fattigdom
Artikel: 26 och 27

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en skälig
levnadsstandard. Det kan vara svårt att mäta men till en skälig
levnadsstandard räknas att vara trygg, varm och bli mätt. Att ha tillgång
till sjukvård och gå i skolan hör också till en skälig levnadsstandard.
Låg levnadsstandard beror oftast på fattigdom.

Trångbodd familj någonstans i norra Sverige, 1930–40-tal. NMA.0040750

För 100 år sedan var Sverige ett fattigt land. Levnadsstandarden var låg.
Sveriges bostäder räknades till de sämsta i världen. Många bodde trångt,
smutsigt och kallt. Bristen på näringsrik mat, rent vatten och svårigheter
att hålla hemmet rent gjorde att sjukdomar lätt spreds. Vissa dog av
sjukdomar som vi enkelt kan förhindra idag.
Hos de fattiga behövde alla hjälpa till. Det var vanligt att barnen jobbade
istället för att gå i skolan. Föräldrar som inte hade råd eller möjlighet
att ta hand om sina barn, till exempel ogifta mödrar, tvingades ofta att
lämna bort sina barn.
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Diagrammet visar antalet barn som dog innan de fyllt 1 år. 1880
dog 12 av hundra barn innan de fyllt 1 år. Idag dör mindre än 2 av
1000 spädbarn i Sverige.

Många vuxna engagerade sig för att hjälpa barn.
På fotografiet till höger ser vi två av Lindgrenska
trasskolans barn. Trasskolan låg på Södermalm
i Stockholm och var ett skolhem för pojkar. De
flesta kom från fattiga förhållanden. De hade
ingen vuxen som kunde ta hand om dem. Flera
hade åkt fast för stöld och andra brott innan de
kom till skolan.

Två pojkar från Lindgrenska Trasskolan
i Stockholm, 1870. NMA.0033220

Under 1930-talet bestämde staten att mer
måste göras för att höja den svenska
levnadsstandarden. Fattigdomen skulle byggas
bort. Det bestämdes att det skulle byggas
moderna och billiga bostäder för barnfamiljer.
Det blev också vanligare med kranvatten i
hemmen.
Efter andra världskriget höjdes
levnadsstandarden i Sverige fort. Barn gick
i skolan och fick utbildning. Billigare och
bättre sjukvård gjorde att fler barn överlevde.
1948 infördes det allmänna barnbidraget.
Barnbidraget minskade fattigdomen och hjälpte
till att motverka ojämlikheter i Sverige. Fler
barn blev mäta och klädda.
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Flicka i modernt badrum med badkar, 1940-tal.
NMA.0062254

Interiör från familjen Taikons läger vid Johanneshov i Stockholm, 1933.
NMA.0074079

Men alla inkluderades först inte i statens bostadsplaner. Det fanns en lag
i Sverige som sa att romer inte fick bo på samma plats längre än 3 veckor
i sträck. Först 1959 fick svenska romer rätt att bosätta sig permanent och
folkbokföra sig i Sverige.
Idag är Sverige ett av de rikaste länderna i världen. Bostadsstandarden
är hög. Mat och kläder går att köpa från andra delar av världen, det är
billigare än närproducerat och utbudet är stort. De allra flesta köper mer
mat och kläder än de behöver. Majoriteten av de svenska ungdomarna
studerar vidare på gymnasiet efter grundskolan. Sjukvården är närmast
gratis och barnadödligheten är låg.

Barnbidraget hämtas ut på postkontoret, 1950–60-tal. NMA.0030038
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385 miljoner barn
lever idag i extrem
fattigdom
Den extrema fattigdomen i
världen har minskat stadigt men
mycket finns kvar att göra. Idag
lever cirka 10 procent av världens
befolkning i extrem fattigdom.
Mer än hälften av dem är barn.
Barn far fortfarande illa.

Diskussionsunderlag och frågor
1. För hundra år sedan bodde många svenskar i usla bostäder.
Levnadsstandarden var låg. Ge några exempel på bra respektive
dålig levnadsstandard.
2. Alla inkluderades inte till en början i den höjda
levnadsstandarden. Det fanns en lag sa att romer inte fick vara
bofasta. Om den lagen hade funnits kvar idag hur hade den brutit
mot de romska barnens rättigheter? Vilka konsekvenser fick det för
de romska barnen? Diskutera gärna i par eller i grupp.
3. Länge var Sverige ett mycket fattigt land. Idag är Sverige ett av de
rikaste länderna i världen. Men fortfarande finns det många som
lever i extrem fattigdom i världen. Välj ett land. Om du hade levt
i det landet hur tror du att din levnadsstandard hade sett ut? Välj
gärna olika länder i klassen och diskutera och jämför sedan i grupp.
4. Idag har de flesta svenskar mer kläder än de behöver. Kläder
tillverkas utomlands och är billigt för oss att köpa. Är det bra eller
dåligt? Skriv ner dina tankar, eller dela in er i grupper där den ena
gruppen argumenterar för att det är bra och den andra för att det är
dåligt.
5. Se närmare på ett av fotografierna på barnen. Vad ser du? Välj
ut ett barn. Beskriv vad du ser. Vad tror du att barnet tänker och
känner? Är hen glad, stolt, trött, hungrig? Skriv en text utifrån
fotografiet.
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Koppling till Läroplanen
Skolans värdegrund och uppdrag
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.

Samhällskunskap
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla de mänskliga
rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter
i enlighet med barnkonventionen.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur
olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna
och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur
olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck.
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att
utveckla kunskaper om hur man analysera och kritiskt granska
samhällsfrågor ur olika perspektiv samt uttrycka och värdera olika
ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.

Mer om barns rättigheter
https://unicef.se/barnkonventionen
http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/land/usa
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnensvarldskarta/
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BARNKONVENTIONEN

REGLER OM BARNS RÄTTIGHETER
UNICEF är FN:s barnfond och arbetar i 190 länder för att barnkonventionen ska följas.
Vi kämpar för att alla barn, över hela världen, ska få sina rättigheter uppfyllda.

1
2

Som barn räknas varje människa under 18 år.

3

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det
som bedöms vara barnets bästa.

4

Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo
för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater
samarbeta internationellt.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
Ingen får diskrimineras.

25

Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är
omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

26

Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall
föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga
resurser.

27

Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad,
kläder och mat.

28

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

5

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar
för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta
barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

29

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om
mänskliga rättigheter.

6
7

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

30

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga
minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk,
sin kultur och sin religion.

31
32

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

33
34

Barn ska skyddas från narkotika.

35

Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller
handel med, barn.

36

Varje stat ska skydda barn från alla andra former av
utnyttjande som kan skada barnet.

37

Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling,
bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn
ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en
sista utväg och för kortast lämpliga tid.

38

Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn
som berörs av en väpnad konflikt.

39

Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp,
tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och
social återanpassning.

Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap.
Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess
föräldrar är och få deras omvårdnad.

8

Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn
och sina släktförhållanden.

9

Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är
nödvändigt för barnets bästa.

10

Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen
splittrats.

11

Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och
kvarhållande av barn i utlandet.

12

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån
barnets ålder och mognad.

13

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka
sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

14

Barn har rätt att utöva vilken religion
de vill, eller ingen alls.

15

Barn har rätt att delta i föreningar
och fredliga sammankomster.

16
17

Barn har rätt till ett privatliv.
Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel
internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas
material som är av värde för barn och som inte är skadligt.
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18

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt
huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med
statens stöd.

Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en
straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och
respektfullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.
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19

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp.

Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för
barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller
de bestämmelserna.

42

Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland
både vuxna och barn.

20

Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin
hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt
till ett alternativt hem.

21

Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till
vad som bedöms vara barnets bästa.

22

Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta
sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

23

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt
och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

24

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och
sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor
som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Barn har rätt att skyddas mot
ekonomiskt utnyttjande och mot
arbete som är skadligt eller som
hindrar barnets skolgång.

Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp.

43–54

Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad
stater ska göra för att följa den.

Det här är en sammanfattning av barnkonventionen. För mer
information och för att läsa barnkonventionen i sin helhet:
unicef.se/barnkonventionen

