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Elisabeth har ordet
Ibland känns det tungt. Kanske är det någon
i skolan som varit elak mot dig, en lärare
eller elev? Nu ﬁnns det en lag som ska göra
slut på orättvisor och trakasserier i skolan.
Du som elev har alltså RÄTT att inte bli illa
behandlad.

Hur kan lagen hjälpa dig om du till exempel
blir mobbad? Hur kan du som vill stoppa
mobbning på din skola få hjälp av lagen?
Skolan MÅSTE undersöka vad som har hänt
och snabbt sätta stopp för det.

Hur kan skolan bli okej för alla? Du kan
påverka hur det ska gå till! Det ska ﬁnnas
en plan som tar upp vad som ska göras på
just din skola för att alla ska kunna trivas
och ingen ska bli dåligt behandlad. Var går
gränsen för vad som är okej?

Läs serierna och fundera på vad du tycker. Vad
skulle du göra i de olika serieexemplen? Vad
skulle du vilja att skolan gjorde? Om du undrar
över något kan du kontakta Barn- och elevombudet eller diskrimineringsombudsmännen,
adresserna hittar du på sida 42.

Elisabeth Abiri är ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.
RESPEKT är en tidning som delas ut gratis i Sveriges skolor och är utgiven som ett samarbetsprojekt mellan
organisationerna nedan. Ansvarig utgivare: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Tryckt i Katrineholm hos
Sörmlands Graﬁska Quebecor AB 2007. Allt material är copyrightskyddat enligt svensk lag. Eftertryck kan endast
medgivas av respektive upphovsman. Illustratör när inget annat anges: Thomas Olsson. Kontakt med tecknarna och
andra frågor om tecknade serier, vänd er till Kartago Förlag: www.kartago.se.
Tidningen Respekt har producerats av: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige / Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering, DO / Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO / Handikappombudsmannen, HO / Jämställdhetsombudsmannen, JämO / Barn- och elevombudet / Barnombudsmannen.
Adresser till dessa ﬁnner du på sida 42.
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Behandlas du
okej i skolan?

Nu ﬁnns det en lag som ska göra slut på orättvisor, diskriminering och trakasserier
i skolan. Ingen på skolan får behandla dig orättvist bara för att du är tjej eller
kille, på grund av din hudfärg, varifrån du kommer, eller vilken religion du har, för
att du är lesbisk, bi eller bög eller för att du har ett funktionshinder, till exempel
hörselskada eller allergi.
Skolan ska också se till att elever inte mobbar eller trakasserar varandra. Om
det händer måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.
Om du känner dig orättvist eller illa behandlad ska du säga till så fort som
möjligt. Prata med rektorn eller någon annan vuxen i skolan som du litar på. Om du
inte själv vill prata med en lärare kan du be en kompis. Det räcker med att någon
vuxen på skolan får höra talas om att en elev blir illa behandlad, för att skolan ska
vara tvungen att stoppa det.
Om någon på skolan behandlar dig orättvist eller inte hjälper dig kan du vända dig
till Barn- och elevombudet eller till någon av ombudsmännen mot diskriminering:
JämO, DO, HomO och HO. Adresser hittar du på sida 42. Om skolan har begått
ett fel kan du få ett skadestånd.
Vill du veta mer? Ring eller skriv till Barn- och elevombudet på Skolverket,
08-527 332 00 eller beo@skolverket.se.
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Liten ordlista!

Diskriminering = När du blir sämre behandlad än vad en annan person blir i en
liknande situation, och det har samband med ditt kön, din etnicitet eller religion,
med din sexuella läggning eller att du har ett funktionshinder.
Trakasserier = När någon säger något till dig eller om dig som gör dig ledsen
eller arg och det handlar om ditt kön, din etnicitet eller religion, din sexuella läggning
eller att du har ett funktionshinder. Det kan också vara sexuella trakasserier.
Annan kränkande behandling = När någon är dum mot dig på något annat
sätt än det som kallas trakasserier. Mobbning, till exempel.
Det betyder alltså att ingen på skolan får behandla dig orättvist bara för att du
är tjej eller kille, på grund av din hudfärg, varifrån du kommer, eller vilken religion
du har, för att du är lesbisk, bi eller bög eller för att du har ett funktionshinder, till
exempel hörselskada eller allergi. Ingen på skolan får kränka dig!
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Skicka dina frågor till Barn- och elevombudet på Skolverket.
De samarbetar med ombudsmännen mot diskriminering.
Ring: 08-527 332 00, skriv till: Barn- och elevombudet,
106 20 Stockholm, eller e-posta: beo@skolverket.se.
Alla i min klass skickar sms på lektionerna men det är bara jag som
får skulden. Igår hörde jag min lärare säga att jag är ouppfostrad
men att det ju bara är vad man kan förvänta sig av en “zigenare”.
Är det här okej?
DO SVARAR: Nej, det låter som att du kan vara utsatt för diskriminering. Det
är förbjudet för personalen i skolan att diskriminera eleverna på grund av
deras etniska tillhörighet. Prata med en annan vuxen i skolan om det här.
Om du inte känner att du får tillräckligt stöd kan du kontakta Barn- och
elevombudet eller DO.

Kan jag anmäla killarna i 8:an som alltid säger taskiga saker till
mig eller knuffar till mig när de går förbi i korridoren? Jag har
nedsatt syn och är ledsen och förbannad över att få glåpord om
det slängda över mig.
HO SVARAR: Det är förbjudet att mobba och trakassera i skolan. Vänd dig till
en vuxen i skolan som du har förtroende för. Skolan ska ta reda på vad som
hänt och se till att det inte händer igen. Om skolan inte gör något trots att
du tagit upp problemet, kan du kontakta Barn- och elevombudet eller HO.

På mattelektionen brukar läraren ibland stå alldeles för nära. Det
känns obehagligt och häromdagen snuddade han dessutom lätt
vid mina bröst. Vem kan jag vända mig till?
Det är oacceptabelt av din lärare att agera på det sättet. Han
borde förstå att han gör fel och därför är det fråga om sexuella trakasserier.
Sexuella trakasserier räknas som könsdiskriminering. Du kan därför anmäla
skolan till Barn- och elevombudet eller JämO.

JÄMO SVARAR:

DU SKA INTE BEHÖVA KALLAS ”HORA” I DIN SKOLA!
Ingen ska behöva känna sig kränkt eller illa behandlad på grund av kön i
skolan! Några
Därförelever
har skolan
ansvar
Om andra
elever kallar
i skolanett
brukar
varaatt
på hjälpa
mig för dig.
en massa
olika saker.
dig ”hora”,
”slampa”,
”fjolla”
eller
något
annat
fårjagdig
Oftast
handlar ”bitch”,
det om att
de kallar
mig
äckliga
lebb som
och att
haratt känna
killkläder.
Jag
vågar
inte
tala
med
någon
på
skolan
eller
anmäla
dig obehaglig till mods kan du be om hjälp av din skola. Om skolan inte vill
till er
pådu
HomO
eftersom
jag inte
kommit ut för mina föräldrar. Vad JämO.
hjälpa dig
kan
anmäla
skolan
till Jämställdhetsombudsmannen,
kan jag göra, jag vill inte att alla ska veta?

HOMO SVARAR: Börja med att säga ifrån till eleverna. Du kan också be en
kompis om det känns jobbigt att säga till själv. Om de fortsätter efter att du
har sagt ifrån, måste du vända dig till någon på skolan, som har ett ansvar
att hjälpa dig och se till att eleverna slutar. Vad du har för sexuell läggning
spelar ingen roll, det behöver ni inte ta upp. En heterosexuell elev som
känner sig trakasserad av att andra kallar henne äckliga lebb har också rätt
att få hjälp av skolan med att få slut på trakasserierna. Om skolan inte gör
något kan du anmäla skolan till Barn- och elevombudet eller HomO.
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En kille som hafnt
många tjejer är e
”slampa”...
...eller hur är det man säger nu igen?
Har tjejer och killar lika villkor i din skola? Hur skulle det ha varit om kompisarna
haft motsatt kön? Behandlar du tjejer och killar olika? Behandlar lärarna tjejer och
killar olika?
Ingen ska behöva känna sig trakasserad eller illa behandlad på grund av kön
i skolan! Könsdiskriminering kan det vara om antingen tjejer eller killar blir sämre
behandlade av skolan. Det kan till exempel vara om Lisa får sämre betyg än Kalle i
matte, trots att hon har haft lika mycket poäng på proven eller om Erik får kvarsittning
för att han pratat i mobiltelefonen under lektionen, men inte Fatima.
Sexuella trakasserier är det till exempel om någon tafsar på dig eller kör med
sexsnack som du inte vill höra. Om du blir kallad ”hora”, ”slampa”, ”bitch”, ”fjolla”
eller något annat som gör att du känner dig obehaglig till mods ska skolan hjälpa
dig.
Om du blir utsatt för könsdiskriminering i skolan, eller om skolan inte bryr sig om
att du söker hjälp, kan du anmäla skolan till Barn- och elevombudet, eller direkt till
Jämställdhetsombudsmannen, JämO.
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Skicka dina frågor till Barn- och elevombudet på Skolverket.
De samarbetar med ombudsmännen mot diskriminering.
Ring: 08-527 332 00, skriv till: Barn- och elevombudet,
106 20 Stockholm, eller e-posta: beo@skolverket.se.
Jag får varje dag i skolan höra en massa nedsättande saker, som
till exempel ”fetto” och att jag har fula kläder. Ibland har jag blivit
instängd på toaletten och de har tagit mina glasögon. Rektorn
och en lärare har sagt till killarna som gör det, men det har inte
hjälpt. Ibland får jag sitta och läsa i biblioteket på lektionstid eller
raster för att få lugn och ro. Men nu orkar jag snart inte längre och
vill byta skola. Vad ska jag göra?
Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och ingen ska
behöva vara med om sådant som du beskriver! Det är rektorns och lärarnas
ansvar att genast se till så att killarna slutar kränka dig. Be dina föräldrar
kontakta de ansvariga på kommunen. Du ska inte behöva byta skola på
grund av mobbning! Om ingen förbättring sker kan du kontakta Barn- och
elevombudet.

BEO SVARAR:

Vi är två tjejer som sitter med i elevrådet på vår skola och vi har
pratat en del om vad man skulle kunna göra för att få slut på
homofobin på vår skola. Vi tycker verkligen att det är ett problem
eftersom man inte kan gå genom korridoren utan att höra något i
stil med ”sluta, e du bög eller?”. I elevrådet kom vi i alla fall fram till
att vi måste få stöd och hjälp av skolan om vi ska kunna motverka
homofobin, men de är inte ett dugg intresserade. Vad ska vi göra?
En del elever mår ju säkert jättedåligt av detta!
Skolan måste bry sig om dessa frågor. Enligt lag har skolan
en skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier. Trakasserier kan till
exempel vara kränkande uttalanden eller beteenden som har samband med
sexuell läggning. Skolan kan alltså inte välja att blunda för homofobin på
skolan, de måste se till att skolmiljön ger alla elever en möjlighet att delta
på lika villkor. Prata med rektorn på din skola. Om ni inte får hjälp kan ni
kontakta Barn- och elevombudet eller HomO.
HOMO SVARAR:

Ibland har jag svårt att koncentrera mig och lyssna på min lärare
och jag är väl inte guds bästa barn under lektionerna. Läraren kan
då bli väldigt arg och säga till mig inför alla i klassen och ibland
hotar han med att skicka ut mig ur klassrummet. Jag känner mig
väldigt kränkt. En gång sa han till och med att jag är ”helt dum i
huvudet” för att jag inte kan lyssna.
Lärarna måste hålla ordning i klassen och säga till de elever
som stör. De får till och med visa ut elever som inte sköter sig, det är inte
kränkande även om man kan känna det så. Men det är helt förbjudet för
lärare att säga nedsättande och kränkande saker om elever! De måste visa
respekt för dig som person. Din lärare får inte kalla dig dum i huvudet eller
annat liknande. Berätta för läraren och rektorn att du känner dig kränkt! Om
du får höra riktigt fula grejer eller om en lärare till och med slår dig kan du
göra en anmälan till Barn- och elevombudet.

BEO SVARAR:
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Varför ska det vara
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att säga att en
annan kille är söt?
Får du vara den du är i skolan eller måste du låtsas vara någon annan? Alla har
rätt att vara sig själva oavsett om man gillar tjejer eller killar. Oavsett om man har
föräldrar eller syskon som är homo- eller bisexuella. Vad tycker lärare eller andra
elever om det? Det kan hända att Andreas inte får redovisa sitt skolarbete om
kärlek för att det handlar om hans två mammor. Det kan hända att Elin och Maria,
som är kära i varandra, inte får dansa tillsammans på skolbalen. Sådana beslut
kallas diskriminering och du kan anmäla det till Barn- och elevombudet, eller direkt
till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO.
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Bild: Sanna Lindström
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Alla har rätt att
vara med!

Händer det att du eller någon annan känner sig utanför? Alla har rätt att få vara
med. Lagen säger att du inte får behandlas sämre än någon annan. Det spelar
ingen roll om du till exempel använder rullstol, har en hörselskada eller allergi.
Händer det att Kajsa inte vara med på rasterna för att hon har en synskada? Det
är inte okej! Inte heller får Patrik stängas ute från lektionen för att han har ADHD.
Kim som har en CP-skada har rätt att slippa bli kallad ”jävla CP”!
Om du eller någon annan blir illa eller orättvist behandlad prata med en lärare
eller någon annan vuxen på skolan. Om du inte får hjälp kan du kontakta Barn- och
elevombudet eller Handikappombudsmannen, HO.
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Likabehandlings
Varje år ska din skola göra en så kallad
likabehandlingsplan. Där ska det stå vad
skolan ska göra för att alla elever ska
behandlas lika och slippa bli kränkta.
Det är rektorn som har ansvar för att

planen görs, men planen ska tas fram
tillsammans med eleverna.
Vill du vara med och påverka vad som
ska stå i likabehandlingsplanen på din
skola? Kontakta elevrådet eller rektorn.
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plan

Vill du veta mer? Hör av dig till Barnoch elevombudet på Skolverket.
Telefon 08-527 332 00 eller e-post
beo@skolverket.se.
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Skicka dina frågor till Barn- och elevombudet på Skolverket.
De samarbetar med ombudsmännen mot diskriminering.
Ring: 08-527 332 00, skriv till: Barn- och elevombudet,
106 20 Stockholm, eller e-posta: beo@skolverket.se.
I min klass får jag ofta höra: ”Har du fått DAMP, eller?”. Får de
säga så? Jag som har DAMP (ADHD) blir både arg och ledsen.
HO SVARAR: Det är en tråkig kommentar som aldrig är okej. Ingen får
trakassera dig i skolan på grund av ditt funktionshinder. Ta upp din situation
med en lärare eller någon annan vuxen som du har förtroende för. Skolan
måste sätta stopp för kränkningar och trakasserier. Om ingenting händer
kan du kontakta Barn- och elevombudet eller HO.

Jag har en klasskamrat som alltid står ensam för sig själv på
rasterna. Han pratar aldrig med de andra eleverna och ingen
försöker få med honom i samtal eller aktiviteter. När han försöker
prata med någon är det ingen som svarar, och när han sätter sig
vid något bord i matsalen ﬂyttar sig alla. Vad kan jag göra för att
hjälpa honom?
BEO SVARAR: Det låter som att din klasskamrat blir utfryst. Det är en form av
mobbning. Det är alltid de vuxna på skolan som har ansvar för att stoppa
mobbning! Det bästa är om du tar upp detta med någon lärare eller annan
personal på skolan som du har förtroende för. Det är de som måste se
till att din klasskamrat inte blir utfryst! Om inte skolan gör något kan du
kontakta Barn- och elevombudet.

Det har gått bra i skolan fram tills att mina mammor kom på besök.
Efter det besöket har jag svårt att få vara med i grupparbeten
och ibland har jag fått jobba själv. Jag kan inte vända mig till min
lärare eftersom hon ser att de andra fryser ut mig men inte gör
något. Vad ska jag göra?
HOMO SVARAR: Berätta vad som har hänt för dina föräldrar och för skolans
rektor. Skolan är skyldig att utreda det som hänt och se till att det inte
upprepas. Om du inte får hjälp av rektorn på skolan så kontakta Barn- och
elevombudet eller HomO.

Jag vill göra min praktik på en målarﬁrma, men syokonsulenten
sa nej eftersom ”det är ett för hårt arbete för en tjej”. Får hon
förbjuda mig?
JÄMO SVARAR: Nej, din syokonsulent måste liksom all personal på skolan följa

barn- och elevskyddslagen. Den säger att det är förbjudet att diskriminera
barn eller elever på grund av deras kön. Om skolan ändå gör det, kan du
få skadestånd. Du kan anmäla händelsen till Barn- och elevombudet eller
JämO.
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Bild: Lina Neidestam
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Varför är detse
så svårt att hudlängre än till gion?
färg eller reli
I skolan har du har rätt att bli bedömd för den du är och inte för vad du är. Alla har
rätt till lika behandling. Din hudfärg, vilken folkgrupp du tillhör, varifrån du kommer
eller vilken religion du har ska inte spela någon roll. Du har rätt att vara dig själv i
skolan.
I skolan har du också rätt att slippa bli trakasserad på grund av din hudfärg,
varifrån du kommer, vilken folkgrupp du tillhör eller vilken religion du har. Om du
blir trakasserad ska du säga till en lärare eller annan vuxen i skolan. Så fort en
vuxen i skolan får veta att en elev blivit trakasserad måste skolan sätta stopp
för det. Om du inte får hjälp av skolan, eller om det är en vuxen i skolan som
trakasserar eller diskriminerar dig kan du anmäla det till Barn- och elevombudet,
eller direkt till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.
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Skicka dina frågor till Barn- och elevombudet på Skolverket.
De samarbetar med ombudsmännen mot diskriminering.
Ring: 08-527 332 00, skriv till: Barn- och elevombudet,
106 20 Stockholm, eller e-posta: beo@skolverket.se.
Jag har fått VG i svenska. Min lärare säger att jag är egentligen
skulle ha MVG men att hon inte kan ge mig det eftersom jag inte
har svenska som modersmål. Är det så? Jag har jobbat jättemycket
för mina betyg och jag tycker det här är orättvist.
Om dina resultat och dina kunskaper motsvarar betygskriterna
för MVG ska du ha MVG. Betygssättning ska vara lika för alla och ditt
modersmål ska inte ha någon betydelse för dina betyg. Det här låter som
att läraren kan ha diskriminerat dig. Vänd dig till rektorn på din skola och
berätta vad som hänt. Om du inte får hjälp kan du kontakta Barn- och
elevombudet eller DO.

DO SVARAR:

Jag har en CP-skada och jag vet att många i min klass skriver
taskiga saker om mig på MSN. Det måste bli slut på det. Vad kan
jag göra?
HO SVARAR: Ta upp din situation med en lärare eller någon annan vuxen som
du har förtroende för. Skolan måste stoppa kränkningar och trakasserier.
Om ingenting sker, kan du kontakta Barn- och elevombudet eller HO.

På skolan är det en kompis till mig som några skriker bög till.
Han har sagt ifrån men dom slutar inte. En gång sa han till en av
lärarna att han var trött på bögskriket men ingen gjorde något.
Kan jag göra något för att hjälpa honom?
HOMO SVARAR: Jag tycker att du och din kompis ska göra ett försök till och
vända sig till någon vuxen i skolan som ni har förtroende för. Skolan ska
utreda vad som hänt och se till att det inte händer igen. Om skolan inte
hjälper honom kan han kontakta Barn- och elevombudet eller HomO.

Min lärare ger mig sämre betyg än tjejerna i klassen, och jag är
övertygad om att det är för att jag är kille. Jag brukar ha lika bra
resultat på proven som de tjejer som får MVG. Jag frågade honom
en gång om det och då sa han bara något om att ”killar mognar
senare än tjejer”. Får han göra så?
Nej, det får han inte! Det är förbjudet för personalen i skolan
att könsdiskriminera barnen och eleverna där. Det verkar som om din lärare
har förutfattade meningar om killar och att det är därför som han ger dig
sämre betyg. Det är diskriminering, det är fel och du kan kontakta Barnoch elevombudet eller JämO.
JÄMO SVARAR:
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RESPEKT

Bild: Sanna Lindström
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Bild: Ulf Frödin
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Vad du som elev
kan göra!

Om du blir utsatt för trakasserier eller diskriminering av en vuxen person i skolan
kan du vända dig till Barn- och elevombudet på Skolverket eller till en ombudsman
som arbetar mot diskriminering.
Om det är andra elever som beter sig illa så ska du prata med rektorn eller
berätta för någon lärare eller annan vuxen som du har förtroende för vad det är
som har hänt. Skolan måste hjälpa dig.
Om skolan inte lyssnar på dig eller stödjer dig kan du anmäla skolan. Du kan
också ta kontakt för att få råd och hjälp att veta vad du ska göra. Du kan skriva,
ringa eller e-posta. Kontaktuppgifter ﬁnns på Skolverkets och varje ombudsmans
webbplats. Du hittar dem också på sida 42 här i tidningen.
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RESPEKT
Skicka dina frågor till Barn- och elevombudet på Skolverket.
De samarbetar med ombudsmännen mot diskriminering.
Ring: 08-527 332 00, skriv till: Barn- och elevombudet,
106 20 Stockholm, eller e-posta: beo@skolverket.se.
Jag blir kallad ”neger” och några tjejer säger hela tiden att jag
borde tvätta mig så smutsen rinner bort. När jag berättade för en
lärare att jag känner mig kränkt så sade hon: ”Du ska inte vara så
känslig, du är ju neger”. Hur får jag dem att sluta?
DO SVARAR: Detta är oacceptabelt, du ska inte behöva bli kränkt i skolan.
Ingen har rätt att bestämma vad som är kränkande för dig. Prata med
rektorn på din skola och berätta att du blir kränkt. Du kan också anmäla
det direkt till Barn- och elevombudet eller DO.

Några killar i skolan brukar kalla mig och andra tjejer för hora. De
gör det på ett skämtsamt sätt, men jag tycker att det är jättejobbigt
och inte alls kul. Vad kan jag göra?
Du ska inte behöva bli kränkt i skolan! Det första du kan
göra är att direkt vända dig till killarna och säga att du inte vill bli kallad
för hora. Du kan också be en kompis eller en vuxen i skolan om hjälp om
det känns jobbigt att säga till själv. Om killarna fortsätter efter du har sagt
till, måste du vända dig till någon på skolan, som har ett ansvar att hjälpa
dig och se till att killarna slutar. Prata med någon i skolpersonalen som du
känner förtroende för. Om skolan inte gör något kan du kontakta Barn- och
elevombudet eller JämO.
JÄMO SVARAR:

Flera på min skola kallar mig hela tiden för typ ”terroristen” och
”bin Laden” bara för att jag är muslim. De säger det på skämt,
men jag tycker inte att det är kul. Får de göra så?
DO SVARAR: Nej, det kallas religiösa trakasserier. Prata med någon ur
personalen på skolan, de har en skyldighet att hjälpa dig och få dem att
sluta. Om skolan inte gör tillräckligt kan du kontakta Barn- och elevombudet
eller DO.

Jag har en hörselskada. Häromdagen skrek en lärare åt mig att
jag är den slarvigaste elev han mött och att jag borde höra upp
bättre. Detta trots att han vet att jag även med min hörapparat
kanske inte uppfattar allt som sägs och framför allt blir väldigt
trött efter en stund.
Blir du orättvist eller illa behandlad på grund av ditt funktionshinder av en lärare eller någon annan i skolans personal kan du ta upp det
med skolans ledning. Du kan också kontakta Barn- och elevombudet eller
HO.

HO SVARAR:
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Bild: Lise
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Hur gör du en
anmälan?

Om du vill anmäla något som har hänt kan du skriva ett mail eller ett brev till Barn- och
elevombudet. Du kan också skriva till någon av diskrimineringsombudsmännen.
En anmälan kan till exempel handla om att en lärare eller någon annan vuxen har
diskriminerat eller trakasserat en elev. Du kan också anmäla ifall din skola inte tar
klagomål eller problem som gäller trakasserier eller kränkningar på allvar.
Din anmälan kan vara ett kort brev, men du måste berätta
• vad du heter
• hur vi kan kontakta dig
• vilken skola du går i
• och lite om vad som har hänt.
Barn- och elevombudet kan ta kontakt med din skola för att se till att du och andra
elever får den hjälp ni har rätt till.
När du skriver till en myndighet som Barn- och elevombudet eller ombudsmännen,
blir ditt brev en så kallad allmän handling. Det betyder att alla som ber om att få
läsa ditt brev kan få göra det. När brevet handlar om känsliga saker kan sekretess
gälla. Det betyder att vissa uppgifter är hemliga och att ingen utanför myndigheten
får läsa dem.
Och KOM IHÅG att rektorn, lärare eller andra vuxna på skolan absolut inte får
straffa dig eller bete sig illa mot dig för att du har gjort en anmälan eller påtalat
problem.
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Bild: Gunnar Lundkvist

Bild: Gunnar Lundkvist
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Bild: Kerold Klang
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Bild: Nina Hemmingsson
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Barn och unga har
egna rättigheter
Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa något som kallas
för barnkonventionen. I barnkonventionen står det att du som är under 18 år har
rätt till vissa saker, att du har rättigheter. Du har till exempel rätt att vara den du är
och att säga vad du tycker. Du har rätt att gå i skolan och att ha fritid. Du har också
rätt att slippa vissa saker, som att bli diskriminerad eller mobbad.
De som stiftar lagar, de som fattar politiska beslut, vuxna i skolan och alla andra
som bestämmer i samhället ska göra sitt bästa för att leva upp till det som står i
barnkonventionen.
I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en egen ombudsman som
arbetar för dina rättigheter. Barnombudsmannen informerar om barnkonventionen,
följer hur den fungerar i samhället samt föreslår ändringar i lagar och regler.
Barnombudsmannen tar reda på vad barn och ungdomar tycker och tänker om
olika frågor och för det vidare till regeringen och andra beslutsfattare.
Vill du veta mer om barnkonventionen och dina rättigheter? Eller har du något
du vill berätta? Hör av dig till Barnombudsmannen. Kontaktuppgifter hittar du på
sida 42.
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KONTAKT

Barn- och elevombudet ﬁnns på Skolverket och ska hjälpa barn och elever i frågor om kränkande
behandling i skolan. Barn- och elevombudet berättar om Barn- och elevskyddslagen och hit kan
du vända dig för att få råd, stöd och hjälp. Barn- och elevombudet kan ibland gå till domstol för att
skolan ska betala skadestånd.
Adress: Barn- och elevombudet, 106 20 Stockholm.
Telefon: 08-527 332 00 | E-post: beo@skolverket.se | Webbplats: www.skolverket.se

OMBUDSMÄNNEN MOT DISKRIMINERING
Handikappombudsmannen, HO, arbetar
för att alla ska få lika
möjligheter och att
ingen ska bli orättvist
behandlad på grund av
funktionshinder.
Telefon:
08-20 17 70
Text-telefon:
08-406 65 59
E-post:
info@ho.se
Webbplats:
www.ho.se

Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering,
DO, arbetar för att
etnisk eller religiös
diskriminering inte ska
förekomma i samhället.
Med etnisk diskriminering menas diskriminering som har samband
med etnisk eller
nationell tillhörighet
eller hudfärg.
Telefon:
08-50 88 87 00
E-post:
do@do.se
Webbplats:
www.do.se

Ombudsmannen mot
diskriminering på grund
av sexuell läggning,
HomO, arbetar för att
ingen ska behandlas
sämre av skäl som har
samband med sexuell
läggning (hetero-,
homo- eller bisexualitet).
Telefon:
08-50 88 87 80
E-post:
homo@homo.se
Webbplats:
www.homo.se

Jämställdhetsombudsmannen, JämO, arbetar
för att alla människor
ska ha lika villkor oavsett kön i arbetslivet,
högskolan, skolan och
inom vissa andra samhällsområden. JämO
ser också till så att
man inte blir orättvist
behandlad på jobbet
på grund av föräldraledighet.
Telefon:
08-440 10 60
E-post:
info@jamombud.se
Webbplats:
www.jamombud.se

I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en egen ombudsman som arbetar för
dina rättigheter. Barnombudsmannen informerar om barnkonventionen, följer hur den
fungerar i samhället samt föreslår ändringar i lagar och regler. Barnombudsmannen tar
reda på vad barn och ungdomar tycker och tänker om olika frågor och för det vidare till
regeringen och andra beslutsfattare.
Telefon: 08-692 29 50 | E-post: bo@bo.se | Webbplats: www.bo.se
Delegationen för

Mänskliga Rättigheter
i Sverige

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige arbetar för att människor ska få veta
mer om sina rättigheter och förstå när man utsatts för diskriminering eller annan orättvis behandling. Delegationen hjälper också myndigheter, kommuner och landsting
så att de respekterar och skyddar människors rättigheter i Sverige.
Webbplats: www.mrdelegationen.se
This publication is supported by the European Community Action Programme to combat discrimination (2001-2006). The contents of this publication do not necessarily reﬂect the opinion
or position of the European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities. Neither the European Commission nor any person acting on its behalf is
responsible for the use which might be made of the information in this publication.
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ANNA LEONARDO LASSE AHMED
OTTO LISA ILKA KAINDA AMELIA
ANDERS LATIFAH LEK ABRAHAM
LARRY ISABELLE KOSTAS AGNES

www.allaolikaallalika.se
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Kontakta en lärare på skolan eller din rektor för att få hjälp att beställa
serietidningen RESPEKT.
För dig som till exempel har en synskada eller dyslexi ﬁnns tidningen på
CD i så kallat daisyformat med ljudﬁl. Information om Barn- och elevskyddslagen på lättläst svenska ﬁnns på www.ho.se. RESPEKT ﬁnns också att ladda
ner på ﬂera olika webbplatser, se sida 42 i denna tidning.
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