


Barn er einstaklingur undir 18 ára aldri.

L ITAÐU MYND INA



Öll börn eiga a› njóta allra réttinda Barnasáttmálans án tillits til hver flau eru, hvar
flau búa, hva›a tungumál flau tala, á hva› flau trúa, hvernig flau hugsa og líta út,
af hva›a kyni flau eru, hvort flau eru fötlu›, rík e›a fátæk og án tillits til fless hva›
fjölskylda fleirra gerir e›a trúir á. Aldrei skal koma fram vi› barn af óréttlæti.

HJÁLPAÐU BARN INU 
AÐ F INNA V IN I  S ÍNA



Börn eiga rétt á flví a› fá hjálp ef flau hafa mei›st e›a veri› sær›, vanrækt, 
komi› hefur veri› illa fram vi› flau e›a flau or›i› fyrir áhrifum af strí›i svo 
flau nái aftur heilsu og reisn.

TENGDU PUNKTAL ÍNURNAR
OG GLEDDU BARN IÐ



Fjölskyldur bera ábyrg› á a› lei›beina börnum sínum og fræ›a flau um réttindi 
sín. Eftir flví sem börn ver›a eldri hafa flau minni flörf fyrir lei›sögn fjölskyldna 
sinna. Stjórnvöld skulu vir›a ábyrg›, réttindi og skyldur fjölskyldna.

HJÁLPAÐU BARN INU 
AÐ NÁ Í  HLUT INA





Börn eiga rétt á flví a› tjá sig frjálslega um öll málefni sem hafa áhrif á líf fleirra.
Fullor›nir eiga a› hlusta og taka mark á fleim.

TENGDU MEÐ L ÍNU 
ÞÁ HLUT I  SEM ERU E INS



Börn eiga rétt á flví a› tjá sig frjálslega um öll málefni sem hafa áhrif á líf fleirra.
Fullor›nir eiga a› hlusta og taka mark á fleim.

TENGDU MEÐ L ÍNU 
ÞÁ HLUT I  SEM ERU E INS



Öll börn eiga rétt á menntun. Grunnmenntun á a› vera ókeypis og öll börn
eiga a› hafa a›gang a› framhaldsmenntun. Hvetja á börn til fless a› mennta 
sig. Aldrei má beita barn ofbeldi e›a ni›urlægja fla›, svo sem vegna brota á 
skólareglum.

F INNDU 5  ÓL Í K  ATR IÐ I





DRAGÐU HR ING UTANUM ÞAÐ 
SEM VE IT IR  BARN I  HAM INGJU 

Öll börn eiga rétt á hvíld, leik og a› taka flátt í menningarlífi.



fiegar fullor›nir taka ákvar›anir eiga fleir a› hugsa um hva›a áhrif flær hafa á 
börn og eiga a› gera fla› sem er best fyrir flau. Stjórnvöld eiga a› tryggja a›
foreldrar verndi börn sín og gæti fleirra e›a a›rir í fleirra sta› flegar flörf er á. 
Stjórnvöld eiga a› sjá til fless a› fólk sem ábyrgt er fyrir börnum hafi hagsmuni
fleirra alltaf a› lei›arljósi og sta›ir sem ætla›ir eru börnum uppfylli einnig flær 
skyldur.

Tengdu  saman  punktana


