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Fråga 1
Vad kallas avtalet som tar upp barns 

rättigheter? 

1 Barnens regler 

x Barnrätterna

2 Barnkonventionen 
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Fråga 2
Vilket land har inte skrivit under 

barnkonventionen?

1 Alla länder har skrivit under 

x USA

3 Nordkorea 
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Fråga 3
Vad heter dagen som uppmärksammar världens 

kvinnor och flickor den 8 mars varje år?  

1 Internationella kvinnodagen

x Världens kvinnor

2 Internationella flickdagen
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Fråga 4
Vad ingår i de mänskliga rättigheterna? 

1 Alla ska ha en iPad

x Alla ska vara lika värda 

2 Alla ska ha en veckopeng 
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Fråga 5
Är det bara flickor som kan bli tvingade att  

gifta sig fast de inte vill? 

1 Nej, pojkar kan också tvingas gifta sig 

x Bara flickor och kvinnor gifts bort 

2 Bara flickor under 18 gifts bort 
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Fråga 6
Vilka har störst risk att tvingas gifta sig fast de 

inte vill? 

1 Pojkar

x Flickor

2 Risken är lika stor bland pojkar och flickor 
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Fråga 7
Vilket av följande är inte en rättighet för barn? 

1 Att vuxna ska lyssna på vad barn tycker och     

 bry sig om det

x Att barn ska få som de vill 

2 Att barn ska få gå i skolan 
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Fråga 8
Vad heter FN-organet som arbetar för att  

världens flickor och kvinnor ska få det bättre?

1 UN Girls (FN Flickor) 

x UN Women (FN Kvinnor) 

2 World Women and Girls (Världens kvinnor   

          och flickor) 
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Fråga 9
Hur många globala mål för hållbar utveckling 

antog världens länder år 2015?

1 10

x 8

2 17 
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Fråga 10
Varför är det så viktigt att låta flickor få gå i 

skolan? 

1 Flickor kan vara med och utrota fattigdom

x Flickor är smartare än pojkar 

2 Flickor tycker det är roligare att gå i skolan 



EN 
BÄTTRE 
VÄRLD

Rätt svar

Fråga 1: 2 
FN:s konvention om barns rättigheter kallas för 

barnkonventionen. Den bestämmer att alla barn, över 

hela världen, har samma och egna rättigheter.  

 

Fråga 2: X 

196 länder har skrivit under för att följa konventionen. USA är 

det enda land som inte har gjort det. 

 

Fråga 3: 1 

Dagen heter internationella kvinnodagen och vill uppmärksamma 

att kvinnors rättigheter behöver stärkas för en ökad jämställdhet 

världen över. Jämställdhet är viktigt för att skapa en rättvis värld 

där alla har samma möjlighet, oavsett kön. 

 

Fråga 4: X 

Att alla är lika värda är en av grunderna i de mänskliga rättighe-

terna. Det spelar ingen roll vem du är eller var du är född – alla 

har ett lika värde! 

 

Fråga 5: 1 
Även pojkar kan tvingas giftas bort mot sin vilja.
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Rätt svar

Fråga 6: X 
Det är vanligare att flickor gifts bort. 

 

Fråga 7: 1 

Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma först, 

och det gäller alla beslut som rör barn. 

 

Fråga 8: X 

FN-organet heter FN Kvinnor (UN Women) och jobbar för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet världen över, så att samma 

möjligheter ska ges oavsett om du är kvinna eller man. 

 

Fråga 9: 2 

FN antog 17 mål antogs för att skapa en bättre, mer rättvis och 

hållbar värld. De globala målen är universella, vilket innebär att 

alla länder ska arbeta för att nå målen. 

 

Fråga 10: 1 

Utbildning är ett de mest effektiva sätten att utrota fattigdom. Om 

flickor får lära sig läsa och skriva så påverkas hela samhället 

positivt.


