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Tema: Rätt till inflytande
Yttrande-, religions- och föreningsfrihet. Barnkonventionen artikel 12-15

– När jag passar mina små-bröder så bestämmer jag.

Alla får samlas och 
visa vad de tycker.

–Var modig, prata med 
de vuxna i frågor 
som påverkar dig!

Marion:
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Globala mål och barns rätt 

Hej!
Det här numret av Rafiki handlar om 
din rätt att tänka, tycka och uttrycka 
dina åsikter, utöva vilken religion 
du vill, eller ingen alls, och få delta i 
föreningar och fredliga möten.

Du får träffa Marion i Kenya som 
berättar om vad hon får tycka och 
tänka, och hur hon gör för att res-
pektera andra. Från Kambodja hör vi 
Liden berätta om hur och när han får 
bestämma.

Rafiki kopplar ihop världens utveckling med 
barnkonventionen.

De globala målen bidrar till barns rättigheter. Ett delmål i Mål 
16 handlar om att alla ska få tillgång till information och att 
yttrandefrihet och andra friheter skyddas. I Mål 10 finns ett 
delmål om att alla människor ska få delta i samhället. Det 
gäller även dig som är ung.  

Globala målen 16.10 
Tillgång till information och de 
grundläggande friheterna.

Globala målen 10.2
Rätt att vara med socialt, ekonomiskt och politiskt.
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Barnkonventionen artikel 12-15: 
Rätt till inflytande. Yttrande-, religions- och föreningsfrihet. 

Alla barn har rätt att få säga sin åsikt om det som rör dem. Vuxna ska lyssna på barn och ta 
hänsyn till vad barn säger.  Det är en av de viktigaste rättigheterna som barnkonventionen 
ger dig. När myndigheter tar beslut som påverkar barn måste de lyssna på barnen. 

Barn har rätt till inflytande 

Yttrandefrihet 
Du har rätt att söka och få information och du har 
rätt att dela med dig av det du tycker. Det kan du 
uttrycka i text, tal, i konst eller som du vill. 

Religionsfrihet 
Du får ha den tro eller religion du vill. Dina föräldrar 
får vägleda dig men du bestämmer 
själv över dina tankar. 

Föreningsfrihet 
Du får, men måste inte, vara 
med i föreningar. Du får 
delta i fredliga möten. 

Barnkonventionen ger alla barn rätt till 
detta. Det finns gränser. Det du gör får 
inte kränka andras rättigheter. Det du gör 
ska inte skada ditt lands säkerhet eller 
den ordning som är i ditt land. 
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Skolan där Marion går har 
fått nya vattenkranar i år. Det 
är ont om vatten, eftersom 
det inte har regnat på länge.
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I vilka frågor får du vara med och bestäm-
ma, Marion? 
– Jag får bestämma vilka kläder jag ska ha 
på mig och vad vi ska laga för mat hemma.  
– Jag vill bestämma om hur min framtid ska 
se ut och vad jag vill bli när jag blir stor. 

Vilka frågor är viktiga för dig? 
– Eftersom jag är flicka tycker jag att det är 
viktigt att prata om sådant som påverkar 
flickor. Till exempel menstruationshygien, 
tidiga graviditeter och annat som påverkar 
unga tjejer. 

Var kan du få sådan information ifrån? 
– Från mina lärare, föräldrar, äldre och vän-
ner. 

Vilka frågor tycker du att du och dina 
kompisar borde få prata om? 
– Om sådant som påverkar oss, som barn-
arbete, sexuella övergrepp mot barn och 
barnmisshandel.  

Bestämmer du över någon annan?  
– Ja, jag bestämmer över mina syskon och 
vänner ibland. 

Hur visar du respekt för dem då? Så de inte 
blir ledsna eller besvikna. 
– Genom att ”sätta mig själv i deras skor”, 
alltså sätta mig in i deras känslor, och ge-
nom att be om deras åsikt. 

De som bestämmer över dig, visar de dig 
respekt?  

– Ja, det gör de, men ibland känner jag att 
de borde fråga mer om vad jag tycker. 

Kan människor där du bor tänka vad de vill? 
– Jag tror att folk kan tänka och tycka vad 
de vill, men bara goda tankar. Barn tycker 
oftast som sina föräldrar. Det är svårt att ha 
en egen åsikt mot dem. 

Är det okej att säga vad du tycker om andra 
människor? 
– Ja, det är okej, men det är bra att tänka på 
deras känslor, så jag inte sårar dem när jag 
säger vad jag tycker. 

Är det något som du skulle vilja säga till 
barnen i Sverige om det vi pratat om?   
– Var modig och prata med de vuxna i frågor 
som påverkar dig, för deras beslut påverkar 
dig som är barn. 
– Till de vuxna skulle jag vilja säga att du 
ska anstränga dig så barnen förstår dig. Be 
om barnens åsikter, så att de kan berätta 
vad som är viktigt för dem.  

Hej jag heter Marion!
Jag heter Marion och är 13 år.  

Jag bor i Kenya och går i Nairrattaat-skolan. 
Jag bor med min mamma, pappa, två systrar och 

en bror. Jag gillar att läsa böcker! Kenya
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Ja! I Sverige har vi yttrandefrihet – det betyder att alla får säga, skriva och tycka vad de 
vill. Men vi har också skyldigheter – till exempel att inte kränka eller hota någon.

Att alla får säga, skriva och tycka vad de vill utan att 
bli hotade eller straffade är några av de viktigaste 
rättigheterna vi har i Sverige. De ser du i rutan 
härintill.
  
Du får protestera och demonstrera
Om du till exempel tycker att de som bestämmer 
ska göra mer för klimatet, så har du rätt att säga 
det till dem eller att gå ut och protestera (precis 
som Greta Thunberg). Du kan bilda en förening och 
samla människor som vill jobba för klimatet. 

Du får tycka och tro vad du vill
Om du tycker att det är dumt att kommunen ska 
bygga en ny väg där du bor får du lov att skriva 
eller ringa till kommunen och säga det. Och du 
bestämmer själv om du vill tro på Jesus eller Allah 
eller Buddha eller ingenting alls.

Inte kränka eller hota
Vi får inte göra precis vad som helst. Har man 
rättigheter måste man vara snäll och tänka på 
andra. Du får inte kränka eller hota någon. Kränka 
är att göra något dåligt eller säga något dåligt till en 
person. Du får heller inte bryta mot någon lag, så 
klart.

Liten ordlista
Rättighet – något man får göra 
eller kan ha

Skyldighet – något man måste 
göra

Lag – regler som gäller för alla i 
ett land

Grundlag – regler för hur Sverige 
ska styras

 
I Sveriges grundlagar 
ingår:
Yttrandefrihet 
Alla får säga vad de vill i radio, tv 
och på internet.

Tryckfrihet
Alla får skriva vad de vill i till 
exempel tidningar och böcker.

Demonstrationsfrihet
Alla får samlas och visa vad man 
tycker om olika saker. Det behövs 
tillstånd från polisen om man ska 
samlas på ett torg till exempel.

Föreningsfrihet
Alla har rätt att starta och gå 
med i olika föreningar.

Religionsfrihet
Alla får tro på vilken gud de 
vill eller inte tro på något alls.

Får jag säga och tycka vad jag vill?

Barn i Indien använder 
sin rätt att gå ut och 
berätta vad de tycker.
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I ett hus av trä bor Liden.  
Lidens pappa brukar köra 
honom till skolan på motor-
cykel. Men nu är det pan-
demi så skolan är stängd. 

Liden har skolböckerna 
hemma och får hjälp av 
mamma och pappa. Mam-
ma är bra på engelska. Liden 
har fåglar och gillar att vara 
i naturen.

I vilka frågor får du vara 
med och bestämma?
–  Jag väljer mat ibland. 
Jag väljer min kläder. När 
jag passar mina småbröder 
bestämmer jag. De ska inte 
hitta på saker så de skadar 
sig, så jag tar hand om dem.

–  När jag är med kompi-
sarna lyssnar vi på varandra. 
Ibland får jag bestämma 
och ibland någon annan. Vi 
gör det tillsammans. Jag 
gillar att spela boll. 

Visar andra dig respekt? 
–  Ja, ibland!

Hur får du information om 
samhället och om det du vill 
veta?
–  Jag får information om 
viktiga saker från föräld-
rarna.

Vad är viktigt för dig
– Att ta hand om mina sock-
eräpplen som jag odlar. Jag 
gillar sockeräpplen. 

Vi lyssnar på varandra!

Liden  
Ålder: 11 år, klass 5.
Familj: föräldrar, två 
bröder.  
Bor: Mondulkiri,  
Kambodja.
Gillar: Äta chili och  
grillad fisk.
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www.rafiki.se

Nästa tema kommer 

på rafiki.se i januari

Skriv, gissa, rita! 
Lek

Hur ändrar sig information? 
En lek som liknar viskleken – men du ska rita i stället.  

Så här gör du: 
1. Se till att alla har var sin bunt med små papperslappar, en penna   
 och en sudd. Om ni är tio personer behöver ni tio papperslappar var. 

2. Sätt er i en ring. 

3. Alla skriver ett ord på översta lappen i sin bunt. Det ska vara ett ord  
 som inte är så lätt att rita, som dammsugare, jul, tangentbord eller  
 liknande.  Du får inte använda pilar för att göra bilden tydligare. Håll  
 för så ingen ser vad du skriver. 

4. Alla skickar hela sin bunt papper vidare till personen till vänster 
 om sig. 

5. Alla läser ordet som står skrivet på översta lappen i bunten 
 som de fick.

6. Lägg nu den lappen underst i bunten. 

7. Rita vad du läste på lappen.  

8. När alla ritat klart skickar ni er bunt vidare åt vänster. 

9. Titta på bilden som ligger överst i bunten du nu fick. 
 Vad föreställer den?

10. Lägg lappen med bilden underst i din bunt.

11. Skriv vad bilden föreställde, på översta lappen i din bunt

12. Skicka bunten med papperslappar vidare. 

13. Fortsätt så här tills alla har skrivit eller ritat på alla buntar 
 som skickats runt.  

14. När du får tillbaka den bunt du började med är det dags att redovisa:  
 Bläddra och visa hur olika personer tolkade orden och bilderna.  

Det kan bli många glada skratt. Lycka till!


