
Dagur mannréttinda barna 2018 – Slagorð              

 
Það er nett að hafa rétt!      Börn eiga réttinn! 

Sjálfstæðir Íslendingar styðja jafnræði!    Börn þurfa vörn  

Barnasál er heimsins mál!      Verja ekki berja! 

Börn hafa réttindi alveg eins og fullorðnir    Ísland passar ykkur 

Börn eiga rétt á að eiga gott líf     Ekki hóta, móta! 

Allir hlæja á sama tungumáli!      Börn eru börn 

Mismunun er aldrei jákvæð!       Jafnlyndi sýnir þægindi! 

Börn eiga að hafa gaman saman í skóla!    Frelsi en ekki fangelsi! 

Ég er ekki strákur, ég er ekki stelpa, ég er einstaklingur!  Gefðu æskunni gæsku! 

Réttur er ekki léttur, hann er rökréttur!    Styðjum börnin! 

Kvennanöfn ættu ekki að koma í veg fyrir að við séum jöfn!  Jafnræði, ekki misræði! 

Börn eru börn og við verndum þau.     Börn eru dýrmæt 

Þú ert æði ef þú vilt jafnræði.       Jafnrétti léttir lífið! 

Okkar rödd ætti ekki að fara eftir því hvar við erum stödd!  Skyr fyrir frið! 

Þótt við tölum ekki sama tungumál, erum við samt jöfn!  Öll börn eiga rétt á vörn! 

Öll börn eiga skilið það sama, sama hvernig þau líta út!  Öll börn eiga rétt á vinum! 

Ég er ekki foreldrar mínir!      Jafnrétti veitir vellíðan! 

Mitt tungumál er ekki þitt deilumál!     Börn eiga réttindi að fá föt 

Við erum ekki komin í heimahöfn fyrr en við erum öll jöfn!  Öll börn eiga rétt á kærleika! 

Ég er alveg eins mikils virði og þú, þó ég hafi ekki sömu trú! Öll börn skipta máli! 

Þótt allir láti eins þýðir það ekki að þeim líði eins!   Börn eiga rétt á að fá mat 

Við erum öll eins inn við beinið!     Börn eiga rétt á vörn! 

Öll höfum við rétt sama hvað!      Barn á að kafna í réttindum! 

Þú færð jafnræði úr barnasáttmálnum!    Öll börn eiga rétt á vinnu! 

Þú færð ekki kraft úr því að sýna börnum misrétti   Krakkar eiga skilið að fá mat! 

Öll börn eiga rétt, þétt og létt!      Börn þurfa ást og umhyggju 

Sum börn upplifa virðingu og sum upplifa skelfingu!   Barnasál er viðkvæmt mál! 

Sumir sofa undir þaki en sumir á hörðu baki!    Barnsrödd er mannsrödd! 

Öll börn eiga rétt á að ganga í skóla! 

Öll börn eiga rétt á að fá góða vinnu! 

Þótt þú sért með þunglyndi áttu samt réttindi! 

Krakkar með veikindi eiga skilið að fá veikindi! 

Þótt við séum ekki öll eins eigum við skilin réttindi! 

Barnaréttindi myndu breyta öllum börnum! 

Að bjarga börnum er góð skemmtun 

Stundum þurfa krakkar að vera frjálsir 

Börn eiga rétt á öllu sem þau þurfa 

Börn eiga rétt á að ganga í skóla 

Börn hafa réttindi að hafa það notalegt 

Þótt þú sért ekki greindur eru réttindi ekki vandamál lengur! 

Ég er kynið mitt og ég er kynþátturinn minn, en ég er svo miklu meira en það! 


