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BA R N H A R R E T T
Jeg heter Sivatas, og jeg er fem år. Jeg går på skolen, og der lærer vi
masse spennende! Noen ganger lærer vi bokstaver, noen ganger lærer vi
å telle og andre ganger har vi gym ute.
I dag lærte vi om noe som heter barnekonvensjonen. Det er på en måte
barnas egen lov som bestemmer at alle har barn skal få være trygge og ha
det de trenger. Det er mange voksne i mange land som har blitt enige om
loven, og læreren min forteller at den sier at alle barn i hele verden er like
mye verdt. Det spiller ingen rolle om man bor på Sri Lanka, i Norge,
Amerika, Malawi, Italia eller Nepal, for alle barn er uansett like viktige.
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Læreren min sier også at vi har rett til akkurat de samme tingene! Og at
loven gjelder helt fra en baby blir født og til man er 18 år. Det betyr at den
til og med gjelder storebroren min, Sintu, selv om han er 16 år og nesten
voksen. Det skal jeg fortelle ham når jeg kommer hjem.
Når barn blir syke, skal vi få hjelp og medisiner, for det har vi rett til! Og vi
har rett til å få nok mat og drikke! Læreren vår sier at noen steder i verden
får ikke barna nok mat og drikke, og da blir de veldig syke. Da tenker jeg at
jeg er heldig, for familien min har nok mat og en brønn med vann i hagen!
Og så har alle barn rett til å gå på skolen! Det er viktig at vi som er barn
lærer å lese og skrive for da blir det lettere å få en god jobb når vi blir
voksne. Av og til syns jeg det er slitsomt å gå på skolen, men aller mest
liker jeg det, for jeg lærer mye spennende og får være med vennene mine.
Nå kommer det jeg liker aller best. Alle barn har rett til å leke! Jeg elsker å
leke! Av og til leker jeg med brødrene mine, da kaster vi ball eller leker
med biler. På skolen leker vi sammen i friminuttene og spiller ofte fotball.
Jeg syns det er bra at barn har rettigheter, og at de som bestemmer
faktisk alltid skal tenke på hva som er best for alle barn!
Jeg skulle ønske at alle barn i hele verden var trygge og hadde det bra!
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