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Inför FN-dagen den 24 oktober vill vi lyfta fram barnkonventionen och barns rättigheter. I år är
det 20 år sedan barnkonventionen antogs. På Svenska FN-förbundets hemsida har man samlat
tips på aktiviteter till FN-dagen. www.sfn.se/skola/material/ovningar-for-klassrummet/tips-paaktiviteter-till-fn-dagen
Lev upp till barnkonventionen!
Åtta barnrättsorganisationer, bland dem Rädda barnen och ECPAT, har startat ett projekt för att
barn och unga ska lära sig mer om sina rättigheter. För att läsa mer besök projektets webbplats
www.levupptillbarnkonventionen.nu. Där hittar du också länkar till barnrättsorganisationerna.
Några faktaboktips

Alla har rätt

Bilderbok i stort format. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på 30 uppslag.
Artiklarna presenterade på barntillvänt språk och illustrerad av olika konstnärer.
Vad sägs om att presentera en eller ett par artiklar om dagen i kombination med lite bildanalys?

Barnens rätt i världen av Gunnel Enby

Bilderbok i stort format. En liknande bok, fast med Barnkonventionens 10 grundsatser på varsitt
uppslag och illustrerade av olika konstnärer.

Alla vi barn i världen av Hans Peterson

Förklarar på barntillvänt språk (lagom för förskola/lågstadium) innebörden av
barnkonventionen. Tecknade bilder av Angélica Serrano-Punell.

Barnens lag av Jesús Alcalá

Faktabok på mellan/högstadienivå om innebörden av Barnkonventionen. Medförfattare Siv
Widerberg, illustratör Jens Ahlbom.
Vår förbannade rätt av Maja Frankel
Fakta/diskussionsbok på högstadie/gymnasienivå som presenterar barnkonventionens innebörd
och problem runt om i världen genom 20 olika ungdomars erfarenheter. Fotoillustrerad av Tora
Mårtens.

Demokratihandboken av Sassa Burengren

Prisbelönt faktabok på mellanstadienivå, som på ett konkret sätt förklarar hur demokrati fungerar
och uppmuntrar till att delta i samhället och försöka påverka beslut på olika nivåer. Ger exempel
på personer som kämpat för mänskliga rättigheter. Illustrerad av författaren.

Flyktens barn- medkänsla, migration och mänskliga rättigheter av Elisabeth Elmeroth

Boken vänder sig till lärare, specialpedagoger och andra som är bland de första som möter
flyktingbarnen när de kommer till Sverige. Boken tar upp frågor som varför man flyr, den första
tiden i Sverige och olika flyktinggrupper, både från tidigare år och vilka grupper som kommer nu.
Några skönlitterära boktips

Baddräkten av Åsa Stork

Fadumah vill så gärna vara med när klassen går till simhallen, men hennes kultur tillåter inte att
hon badar tillsammans med pojkarna. Hennes lärare hittar en lösning. Yngre barn

Snöänglarnas land av Annika Holm

Det är ett stort steg att kliva av flygplanet i ett främmande land för att börja ett nytt liv i en ny
familj. Om man som Tomi kommer mitt i vintern blir kontrasterna extra stora. Tomi kommer
som 10-åring från Nicaragua till en svensk familj som hon träffade när de var på semester i
hennes land. Mellanålder

I ett annat land av Håkan Lindquist

Aleks bor på en flyktingförläggning i Dalshed. När han får låna en cykel kan han sakta börja
utforska människorna i det nya landet. Möten väcker både ljusa och mörka minnen. När Aleks
vågar börja berätta tvingas också de han möter se sig själva i ett nytt ljus. Tonår
Tidskriftstips
Tidningen Barn är Rädda Barnens och i nr 3 2009 möter vi barn i Europa. Tidningen Barn kommer
ut fyra gånger per år och går att läsa i pdf på Rädda Barnens hemsida.
www.rb.se/tidningenbarn/Pages/default.aspx
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