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Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Inget barn ska behöva 
bli vuxet för tidigt och ta ansvar på samma sätt som vuxna. 
År 1990 presenterade FN ett dokument om barns rättigheter, 
som blev bindande för alla nationer som skrev under. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser med syfte att 
förbättra livet för alla världens barn. I dag har 196 länder 
skrivit under och ska leva upp till bestämmelserna. FN bevakar 
att konventionen efterlevs och sprider kunskap om barns 
rättigheter. 

I denna holländska filmserie får vi träffa barn från världens 
alla hörn med olika problem som kopplas till olika delar av 
barnkonventionen. Hur kan barnkonventionen vara viktig för 
dessa barn? Barnkonventionen har fyllt 25 år, men än finns det 
mycket kvar att göra för världens barn.  

• Filmen handlar om flyktingbarns rätt att få särskild hjälp, skydd 
och uppmärksamhet.

10-åriga Noras rätt till flyktingskydd
Nora är född i Syrien, ett land som hon älskar av hela sitt hjärta. 
Men det är krig i Syrien. En dag kom ett plan flygande och sköt 
raketbomber på Noras by. Hennes föräldrar blev tvungna att fatta 
ett snabbt beslut – de måste fly. De kunde inte ta med sig någonting, 
utan  fick lämna allt bakom sig. En lastbil körde dem bort från deras 
hem medan de hela tiden hörde bomberna falla. Nu är Nora och 
hennes familj i Jordanien. De bor i ett mindre hus än innan och har 
inte alls lika mycket saker, men de har varandra och de är vid liv. Nora 
saknar Syrien, hon saknar sina grannar och sina vänner. Men hon ser 
ljust på framtiden. Hon älskar musik och konst, och när hon blir vuxen 
vill hon starta en konstskola i Syrien. Där ska alla barn vara välkomna, 
och Nora ska ge barnen i Syrien den uppväxt som hon själv gått miste 
om.     

Barnkonventionen - 10-åriga Noras rätt till flyktingskydd
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Diskussionsfrågor
1. Varför behövde Nora och hennes familj fly från 

Syrien?
2. Vad har Nora förlorat på grund av flykten?
3. Vad skulle du sakna mest om du plötsligt behövde 

fly från ditt hem?
4. Vilken hjälp skulle du vilja ha om du behövde fly?
5. Hur kan omvärlden göra för att hjälpa barn som flyr 

från krig?
6. Vad säger barnkonventionen om barn på flykt?
7. Vad vill Nora göra sedan, när kriget är slut och hon 

är större?

Diskussionsfrågor till hela serien
1. Vad är FN?
2. Vad händer om ett land bryter mot 

barnkonventionen?
3. Varför är det viktigt att kunna sina rättigheter?
4. Vad ska man göra om man märker att man inte får 

det man har rätt till?
5. Vilka skillnader finns det mellan barnkonventionen 

och konventionen om de mänskliga rättigheterna?
6. Vad menas med sociala skyddsnät?
7. Varför är det extra viktigt med en barnkonvention? 

Här kan du hämta mer information
https://unicef.se/barnkonventionen - UNICEF om 
barnkonventionen.
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short - 
Barnkonventionens alla artiklar kort förklarade. 
http://www.barnombudsmannen.se/
barnombudsmannen/barnkonventionen/ - 
Barnombudsmannen om barnkonventionen. 
http://lyssna.nu/2014/06/antligen-ar-sveriges-forsta-
app-om-barnkonventionen-har/ - Nedladdningsbar app 
om barnkonventionen. 
http://lyssna.nu/2013/11/du-har-ratt/ - Handbok i 
barnkonventionens huvuddelar av Rädda barnen. 
http://www.raddabarnen.se/om-oss/
barnkonventionen/barnkonventionen-kort-verison/ - 
Rädda barnen om barnkonventionen. Här finns också 
ett rättighetsquiz. 
http://www.umo.se/familj/barnkonventionen/ - UMO 
om barnkonventionen. 
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/vem-ar-flykting
https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt 
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/
Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-
asylprocessen.html
http://filmochskola.se/Filmer/H/hur-blir-man-svensk/ 
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte 
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida

Filmerna om barnkonventionen passar bra för att skapa förståelse för barns situationer i olika delar av 
världen och hur de knyter an till de bindande artiklarna i konventionen. Här enligt det centrala innehållet 
i Lgr11, se skolverket.se: 

I årskurs 4-6, samhällskunskap, Lgr11

Individer och gemenskaper:  
”Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället”

Rättigheter och rättsskipning: 
”Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser 
för individen, familjen och samhället” och 
”De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen”

Samhällsresurser och fördelning:  
”Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, 
välstånd och fattigdom”
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