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Resolution 2019 vedtaget den 24. oktober 2019 af Det Nationale 
Rettighedsråd for UNICEF Danmarks Rettighedsskoler. 

Det Nationale Rettighedsråd er talerør for alle UNICEF Danmarks 
Rettighedsskoler. 

”Vi i Det Nationale Rettighedsråd støtter op om Børnekonven-
tionens artikel to, fordi alle børn har ret til at blive beskyttet mod 
diskrimination. Vi mener, at uanset hvem vi børn er, hvor vi lever, 
hvilket sprog vi taler, hvilken religion vi har, hvad vi tænker, hvordan 
vi ser ud, om vi er piger eller drenge, om vi har et handicap, om 
vi er rige eller fattige eller hvem vores familie er, så gælder denne 
rettighed for os alle.”

FN’s konvention om Barnets Rettigheder er vigtig for os børn, fordi den 
både styrker og beskytter os. Konventionen lægger vægt på, at ret-
tighederne skal gælde for alle uden forskelsbehandling af nogen art. 

Vores resolution bygger på artikel to i konventionen: Ligestilling og bes-
kyttelse mod diskrimination. Princippet om, at alle rettigheder gælder for 
alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte børn mod 
alle former for diskrimination.

Det Nationale Rettighedsråd har valgt at fokusere på normer og fordom-
me, fordi de kan være årsager til, at artikel to i konventionen ikke over-
holdes, og dermed kan børn og unge få en oplevelse af at være udenfor. 
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at man føler sig indenfor. 
Det Nationale Rettighedsråd opfordrer landets politikere, beslutningstag-
ere, relevante aktører, virksomheder, samt børn og unge til at fokusere 
på og gøre noget for øget ligestilling og mindre diskrimination.  

Kun i fællesskab kan vi skabe en hverdag for børn og unge, hvor alle 
føler sig inkluderede, og ingen ekskluderes på grund af forskelligheder. 
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Kære politikere og beslutningstagere. Vi opfordrer jer til at:

 ◼ Lade være med at fokusere så meget på køn, hudfarve og kropsidealer, 
men i stedet være mere åbne for forskelligheder. 

 ◼ Lytte til og inddrage børn og unge i beslutninger, der påvirker vores liv, 
i hverdagen og i fremtiden. 

 ◼ Tage ud og opleve virkeligheden, inden I træffer beslutninger. Der er 
stor forskel på børn og unge, derfor skal I tilstræbe at besøge flere 
forskellige børn og unge, så beslutninger træffes på et bredt grundlag.   

Kære relevante aktører og virksomheder. Vi opfordrer jer til at: 

 ◼ Fuldt ud acceptere flere forskelligheder og sætte det på dagsordenen, 
så alle behandles lige. 

 ◼ Kigge på personlige kompetencer; hvad man kan, og hvem man er, 
frem for kun at se på uddannelse. 

 ◼ Give samme løn til samme job, uanset hvem man er, hvilket køn, hud-
farve eller handicap man har. 

Kære børn og unge. Vi opfordrer jer til at: 

 ◼ Være modige nok til at være jer selv, også selv om I ikke er som alle 
andre. 

 ◼ Prøve at fremstille jer selv som mindre perfekte online og altid huske, 
at der er følelser bag skærmen.

 ◼ Invitere alle med i fællesskabet og være åbne over for dem, I ikke kend-
er i forvejen, og lade det være vigtigere end fordomme. 
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Det Nationale Rettighedsråds bud på en 
fordomsfri og normkritisk fremtid

Alle UNICEF Danmarks Rettighedsskoler har et Rettighedsråd, 
hvis medlemmer årligt mødes til et nationalt Børnetopmøde. 
Rettighedsrådene er med til at sikre, at børn kan udtrykke 
deres mening, som der står i artikel 12 i Børnekonventionen. 
Det er ikke kun de voksne, som skal træffe beslutningerne, 
men også børn og unge – for de er både en del af nutiden og 
af fremtiden, som i særdeleshed tilhører dem. 
I år har Børnetopmødet sat fokus på artikel to i Børnekonven-
tionen, og i den forbindelse har Det Nationale Rettighedsråd 
udarbejdet følgende resolution. 

Anne Mette Friis, Børn- og Ungechef, UNICEF Danmark


