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ARTIKEL 1 DEFINITIONEN PÅ ET BARN
Børn er personer under 18 år, 
medmindre den nationale lovgivning 
fastsætter en lavere myndighedsalder.

ARTIKEL 2 LIGESTILLING OG  
BESKYTTELSE MOD DISKRIMINATION
Alle rettigheder gælder for alle børn 
uden undtagelse. Staten skal beskytte 
børn mod alle former for diskrimination.

ARTIKEL 3 SIKRING AF BARNETS 
INTERESSER
Samfundet skal sikre barnets tarv,
når der træffes beslutninger. Staten er 
forpligtet til at vedtage særlige regler, 
der beskytter barnet og er nødvendige
for barnets trivsel.

ARTIKEL 4 OPFYLDELSE AF
KONVENTIONENS HENSIGTER
Staten er forpligtet til at leve op til
konventionens ord og hensigter.

ARTIKEL 5 FORÆLDRES ANSVAR
Staten skal respektere forældres ansvar 
for at give barnet den vejledning og 
støtte, som er mest hensigtsmæssig for 
barnets evner og udviklingsmuligheder.

ARTIKEL 6 RETTEN TIL LIVET
Barnet har en naturlig ret til livet, og 
staten skal sikre barnets overlevelse og 
udvikling.

ARTIKEL 7 NAVN OG NATIONALITET
Barnet skal registreres umiddelbart efter 
fødslen og har ret til et navn, til at opnå 
statsborgerskab og så vidt muligt til at 
kende og blive passet af sine forældre.

ARTIKEL 8 BESKYTTELSE AF  
IDENTITET
Staten er forpligtet til at beskytte
og om nødvendigt genskabe barnets 
grundlæggende identitet (navn, stats- 
borgerskab og familierelationer).

ARTIKEL 9 FORÆLDRES  
BESKYTTELSE AF BARNET
Barnet har ret til at bo sammen med 
sine forældre, medmindre det ikke er i 
barnets tarv. Barnet har ret til at opret-
holde kontakt til begge forældre, hvis 
barnet lever adskilt fra den ene eller dem 
begge. Staten skal genskabe kontakten, 
hvis adskillelsen skyldes årsager, 
iværksat af staten.

ARTIKEL 10 FAMILIESAMMENFØRING
Staten skal behandle ansøgninger om 
familiesammenføring fra et barn eller 
barnets forældre på en positiv, human 
og hurtig måde. Et barn, hvis forældre 
har fast bopæl i forskellige stater, har 
ret til at have direkte kontakt med begge 
forældre.

ARTIKEL 11 KIDNAPNING OG
TILBAGEHOLDELSE
Staten skal bekæmpe kidnapning af 
børn til udlandet og hjælpe dem med at 
vende tilbage.

ARTIKEL 12 RETTEN TIL AT UDTRYKKE 
MENINGER
Barnet har ret til at give udtryk for en 
mening og krav på, at denne mening 
respekteres i overensstemmelse med 
barnets alder og modenhed.

ARTIKEL 13  YTRINGSFRIHED
Barnet har ret til at give udtryk for sine 
følelser og synspunkter, medmindre det 
krænker andres rettigheder, national 
sikkerhed eller offentlig orden. Barnet
har ret til at søge, modtage og videre-
give information.

ARTIKEL 14 FRIHED FOR TANKE,
SAMVITTIGHED OG RELIGION
Barnet har ret til frit at bestemme og 
udøve sin tro. Staten skal respektere 
undervisning i denne tro.

ARTIKEL 15 FORENINGS OG
FORSAMLINGSFRIHED
Barnet har ret til at oprette og deltage i 
foreninger og forsamlinger, medmindre 
det krænker andres rettigheder, national 
sikkerhed eller offentlig orden.

ARTIKEL 16 BESKYTTELSE
AF PRIVAT- OG FAMILIELIVET
Barnet har ret til beskyttelse mod
vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit 
privat- og familieliv.

ARTIKEL 17 MEDIERNES ROLLE
Staten skal sikre barnets adgang til infor-
mationer fra et bredt udsnit af både nati-
onale og internationale kilder.

ARTIKEL 18 BØRNEOPDRAGELSE
Staten skal anerkende, at forældre eller 
værge har hovedansvaret for barnets 
opdragelse. Staten skal vejlede og 
hjælpe med denne opgave.

ARTIKEL 19 BESKYTTELSE MOD 
MISHANDLING
Staten skal beskytte barnet mod alle 
former for mishandling begået af 
forældre eller andre. Staten skal hjælpe 
barnet, når barnet har været udsat for 
mishandling.

ARTIKEL 20 FORÆLDRELØSE BØRN
Staten skal sørge for særlig beskyttelse 
af børn, der har mistet eller er afskåret 
fra deres forældre og familie og sikre 
alternativ omsorg som f.eks. anbringelse 
i pleje eller adoption.

ARTIKEL 21 ADOPTION
Staten skal sikre, at adoption kun 
tillades, når det er til barnets bedste.

ARTIKEL 22 FLYGTNINGEBØRN
Staten skal sørge for særlig beskyttelse 
af børn, som er flygtninge eller som 
søger flygtningestatus. Staten skal 
samarbejde
med ansvarlige organisationer om at 
beskytte og hjælpe flygtningebørn med 
at blive genforenet med deres familier.

ARTIKEL 23 HANDICAPPEDE BØRN
Det handicappede barn har ret til at 
modtage den bedste form for hjælp, 
omsorg og oplæring for at sikre barnet 
størst mulig selvtillid og mulighed for at 
leve et indholdsrigt og aktivt liv.
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