
Morgonsamling

Mänskliga rättigheter tillhör alla. De tillhör också alla barn. Förenta nationerna eller FN 
upprättade konventionen om barnets rättigheter 1989. Finland anslöt sig till konventionen 
1991. Nästan alla världens stater har godkänt konventionen. Konventionen gäller som lag i 
Finland. 

I Finland ser regeringen till att konventionen förverkligas i barnets liv. Staten ska berätta om 
barnets rättigheter för vuxna och barn. För att barnets rättigheter ska kunna förverkligas, 
måste barnen och de vuxna känna till dem. Barnombudsmannen ser till att barnets rättigheter 
förverkligas i Finland. Barnombudsmannen har egna barnsidor, där barnen informeras på ett 
bekant sätt om barnets rättigheter. Barnombudsmannen har också publicerat hela konventionen 
om barnets rättigheter på ett språk som passar för barnen.

I konventionen om barnets rättigheter finns många punkter, men fyra av dem är särskilt viktiga. 
Konventionen fastställer att alla barn är lika värda och att ingen får diskrimineras eller bli 
retad. En annan viktig bestämmelse är att barnets intresse är det viktigaste, då man beslutar 
om ett barns ärenden. Den tredje viktiga punkten är att varje barn har rätt till ett bra liv. Det 
betyder att barnet ska få växa i frid och att de vuxna ger barnet omvårdnad. 

För det fjärde fastställer konventionen att de vuxna ska fråga om barnets åsikter, då de beslutar 
om ärenden som gäller barnet. Detta är en mycket viktig bestämmelse. Barnet har rätt att 
inverka på sitt liv. Även om vuxna ska respektera barnets åsikter, kan de vuxna ändå besluta 
på ett annat sätt än vad barnet önskat. De vuxna har då de fattar beslut alltid ansvaret för att 
beslutet är för barnets bästa. De vuxna måste också förklara sitt beslut så att barnet förstår det.
Då vuxna frågar om barnets åsikter och lyssnar på deras ståndpunkter, hjälper det vuxna att se 
på saker ur ett barns synvinkel. Det bidrar också till att man fattar sådana beslut, som ett barn 
har lättare att acceptera. 

Barnen har mycket kunskap och bra idéer om hur saker kunde ordnas exempelvis i skolan. 
Barnen kan för vuxna berätta, vad som är bra, vad som kunde rättas till och varför det lönar 
sig att fästa särskild uppmärksamhet på någon viss sak. Det lönar sig att lyssna på barn, för 
därigenom kan man tillsammans förbättra atmosfären i skolan och fatta bättre beslut i skolan. 
Skolgången blir trevligare för barnen, då de själva kan inverka på saker som gäller inlärningen 
och skolmiljön.


