DINA
RÄTTIGHETER

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

DINA RÄTTIGHETER
I Sverige har alla barn samma rättigheter och lika
värde. Det spelar ingen roll vilket kön du har, från
vilket land du kommer, vilken hudfärg du har, vilken
religion du har eller om du är fattig eller rik. Det kan
vara svårt att veta vilka rättigheter och lagar som
finns. Det kan också vara svårt att veta vart du kan
vända dig om någon gör dig illa. I detta häfte har vi
samlat information om dina rättigheter och vart du
kan ringa om du behöver hjälp eller bara behöver
ha någon att prata med.
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FN

ARTIKEL 2 I FN:S
BARNKONVENTION
Alla barn som bor i Sverige har har
samma rättigheter och lika värde!
Ingen får kränkas.
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Ingen ska behöva
vara rädd.

Bestämma

Kropp

Könsstympning

Du bestämmer över din egen kropp.
Ingen får göra något dumt mot den. Det är förbjudet säger lagen.

Ljuga

Rykte

Farligt

Människor kan ljuga.
Säga saker som inte är sant. Sprida rykten. Det kan vara farligt.
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Rädd

Trivas

Trygg

Ingen ska behöva vara rädd.
Alla ska få må bra! Alla ska få känna sig trygga!

Får inte

Vänner

Gå hem

Alla har rätt att ha vänner.
Även av motsatt kön. Alla har rätt till fritid efter skolan.
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Prata med
en vuxen person du kan
lita på.

Samtal

Skola

Prata med någon på din skola.
En kurator, skolsköterska, mentor, lärare, rektor eller en annan vuxen
person som du litar på.

Lag

Brott

Polis

Om någon inte följer svensk lag
så kan du prata med polisen.
Ring 114 114.
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OM DET ÄR
AKUT, RING 112

Socialtjänst

BRIS

116 111
Vi finns där du bor och vi är
här för dig. Vi lyssnar och vill
hjälpa dig.

TRIS

www.bris.se
BRIS – Barnens rätt i samhället, lyssnar på det du
vill berätta. Det kan vara
om dig själv eller någon du
känner. Något som hänt
förut eller idag.

Rädda Barnen

0774-40 66 00

0200-77 88 20

TRIS – Tjejers rätt i samhället.
Känner du dig begränsad
av din familj eller släkt? TRIS
lyssnar på dig och ger dig
råd och stöd.

stodchatt@rb.se
Du kan chatta eller ringa
till Rädda barnen, prata
om det som kan vara svårt
och jobbigt, du kan fråga
om allt.
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Lag

Bestämma

FN

Lagen bestämmer över
alla människor, även vuxna.
FN:s barnkonvention är lag. Den är bra för barn.

Alla

Samtal

Litar på

I Sverige måste alla följa lagen annars gör de fel.
Om någon gör fel mot dig, säg det till någon du litar på och som
kan hjälpa dig! Alla har rätt att må bra!
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Ingen får kränkas
säger lagen.

Jämställdhet

Lika

Barn

Lagen säger att alla barn i Sverige
har samma rättigheter och samma värde.
Alla är barn till de är 18 år.

Jämställdhet

Olika

Ingen får kränkas säger lagen.
Om någon gör det är det fel. Du har rätt att få hjälp och stöd.
Många kan hjälpa dig!
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Svensk
lag gäller.

Släkt/familj

Makt

Bestämma

Din släkt/familj eller någon annan får inte
bestämma saker som bryter mot svensk lag.

Tvinga

Tvångsäktenskap

Elak

Ingen får tvinga dig göra något du inte vill.
Ingen får till exempel gifta sig med dig eller vara dum mot dig.
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Människor

Lyssna

Vill

Alla människor ska lyssna på vad
du vill göra och på vad du inte vill göra.

Stockholm

Kär

I Sverige får du vara kär i vem du vill.
Även en person av samma kön. Du bestämmer själv.

Ja
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Även familjen/släkten ska göra det.
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Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag
och regering genomförs samt att samordna den statliga
verksamheten i länet. Vi är en kunskapsorganisation som
arbetar tvärsektionellt med flera olika sakfrågor från landsbygdsutveckling, miljömålen, biologisk mångfald och djurskydd till flykting- och integrationsfrågor, hållbar samhällsplanering och krisberedskap.
Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professionalitet och förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer.

