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1) Hvem gælder Børnekonventionen for? 

a. Alle børn i verden under 16 år. 
b.  Alle børn i verden under 18 år, medmindre der gælder en lavere 

myndighedsalder i landet. 
c.  Alle børn under 18 i de lande, som har skrevet under på konventionen.  

 
2) Hvornår sagde Danmark ja til (ratificerede) Børnekonventionen? 

a. 1989 
b. 1991 
c. 1997 

 
3) UNICEF er en af de organisationer, som arbejder for børns vilkår. Hvad er ikke 

en del af UNICEFs arbejde:  
a. At sikre børns rettigheder.  
b. At få flere piger til at gå i skole. 
c. At sikre computerspil til alle børn. 

 
4) Hvad handler artikel 12 i børnekonventionen om? 

a. Barnets ret til at udtrykke sin mening 
b. Barnets ret til at bo hos sine forældre 
c. Barnets ret til at få information 

 
5) I hvilken artikel sikres børns ret til at mødes i foreninger, som fx spejderkorps? 

a. Artikel 7 
b. Artikel 15 
c. Artikel 37 

 
6) Hvem har ansvaret for at Børnekonventionen overholdes? 

a. Regeringen i de enkelte lande  
b. FN  
c. Forældre  

 
7) Hvor mange børn er forhindret i at gå i skole som følge af konflikt- eller kriser i 

deres land ifølge UNICEF? 
a. Ca. 12 mio.  
b. Ca. 30 mio.  
c. Ca. 45 mio.  
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8) 194 nationer har ratificeret og dermed forpligtet sig til at leve op til 
Børnekonventionen. Men hvilke tre FN-lande har ikke endelig godkendt 
konventionen (oktober 2014)? 

a. Cuba, Nordkorea og Kina 
b. Sydafrika, Mexico og Argentina 
c. USA, Sydsudan og Somalia (kilde: http://indicators.ohchr.org/) 

 
9) Hvor stor en andel af børn i Norden kender deres rettigheder ifølge UNICEF? 

a. 1/2 
b. 1/5 
c. 1/8 

 
10) Hvor mange børn i verden lever i fattigdom ifølge UNICEF? 

a. A) ca. 30 mio.  
b. Ca. 800 mio.  
c. Ca. 1 mia.  

	  


