


VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET!

Redd Barna har laget fem sanger om barns rettigheter. Teksten til sangene finner du i 
dette heftet, og musikk og musikkvideoer til sangene finner du i Rettighetsslottet som 
ligger på Redd Barnas nettside: www.reddbarna.no/rettighetsslottet  

På CDen er det Linn Skåber, Knut Reiersrud, Jon Niklas Rønning, Tomas Drefvelin og Tuva Syvertsen som 
synger sangene. Vi har med flinke musikere, og flere barn fra Det norske jentekor som korer på sangene.

Sangene handler blant annet om din rett til beskyttelse, rett til å bli hørt, til å være deg selv og rett til liv og 
utvikling. Du har egne rettigheter, og det synes vi det er viktig at du vet. Sangene er enkle å forstå, og de er 
lette å synge med på. Vi håper du vil huske rettighetene dine bedre når du synger om dem.

Sanger skal synges! På nettsiden vår kan du spille av sangene, og finne karaokeversjoner, slik at det blir 
lett og morsomt å synge selv.

Til hver sang følger det med et undervisningsopplegg som ligger på nettsiden vår. I tillegg til dette sangheftet 
og det digitale materiellet, består Rettighetsslottet av en plakat (bokmål/nynorsk), en CD, en veileder og flere 
undervisningsopplegg. Alt dette kan bestilles / lastes ned gratis på www.reddbarna.no/rettighetsslottet 

Rettighetsslottet er et livlig, digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter. 
Materiellet er gratis, og er laget for de eldste barna i barnehagen, og for elever i småskolen.  

Rettighetsslottet er bygget for barn!

Lær om rettigheter! Se spennende bilder!
Hør stemmer og rare lyder!Se film!Undersøk morsomme tegninger!

Lær om barn i andre land!Syng gøyale sanger!



BARNAS RETTIGHETER
Velkommen til Rettighetsslottet 
kom og se hvor fint vi har fått det 
Er du klar? Ja! 
Er du helt klar? Ja! 
Så bra, den er go’
én, to, hei, hallo!  

Her inne kan du være, og hvis du leter
kan du finne og lære barnas rettigheter 

Hele verden kryr av barn 
og alle har rett til kjærlighet og glede  
men en rettighet er bare ord, 
hvis vi ikke gjør noe med det  
og vi vil så gjerne si ifra, 
så alle barn kan få det bra 

Er du klar til å gi beskjed? 
Er du helt klar? Send det videre! 

Og de oppe i toppen av tårnet sier: 
– Det skal vi ordne!  Heis flagget! 
Fra toppen synes flagget mange tusen meter, 
og på flagget der står det: 
BARNAS RETTIGHETER

Du har rett til hjelp når du trenger det, 
og du skal kunne spise deg mett   
og leke og le og få være i fred, 
men det er ikke alltid like lett
for det kryr av barn i alle land, 
og alle trenger mat og vann

Og det er klart, 
ingen vil leve i frykt
det er helt klart, vi vil sove trygt
men fremdeles er det 
mange som lever 
i nød og fattigdom, dessverre

Og vi kler oss ikke likt, 
og vi snakker ikke likt, og vi skriver ikke likt, 
og vi tenker ikke likt, og vi spiser ikke likt. 
Nei, man spiser da’kke slikt?! 
Jo, jeg spiser slikt! Og jeg skriver dikt! 

Og fordi det er så mange av oss, 
er det lurt om vi lar være å slåss 
det finnes ingen andre steder å være, 
det er her vi må leve og lære

For med vår kikkert kan vi kikke ut 
på andre planeter 
der ingen lever og ingen kjenner 
barnas rettigheter

Her inne kan du være, og hvis du leter 
kan du finne og lære barnas rettigheter 

Rettighetsslottet er bygget for barn!

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET!



SKO PÅ HODET

Så jeg vil gå med sko på hodet 
jeg vil gå med votter på bena
jeg vil gå med sommerfugl på nesen 
for det blir man så pen a’ synes jeg  

Og det beste i verden er å få være den du vil 
og alt jeg vil, er bare å være meg 

Jeg vil spille munnspill med øret 
for jeg er sikker på at det lar seg gjøre
og når jeg endelig får det til en gang 
da vil jeg være med og spille på en sang om at 
det beste i verden er å få være den du vil 
og alt jeg vil, er bare å være meg 

Det finnes kanskje noen som vil erte meg for det 
de burde heller prøve dette selv så får de se
at det beste i verden er å få være den du vil
når du vil det

Jeg vil sitte og drømme for meg selv  
sitte og kikke opp på stjernene der 
og tenke litt på alle jeg liker
og som liker meg og den jeg er 
når jeg går med sko på hodet 
og votter på bena
og sommerfugl på nesen
næmmen, der fløy den, hvor ble’n a’? 

Den skjønte vel at det beste er å få være 
den man vil 
og alt sommerfugler vil, er bare å være seg 
og jeg vil være meg
og du kan være deg!

RETTIGHET:  Artikkel 2 –  Ingen diskriminering

Det beste i verden er å få være den man vil
og alt jeg vil, er bare å være meg



TREKKOPPKROKODILLE

Vi har trukket opp vår egen trekkoppkrokodille 
den passer på at alle de som kommer hit er snille 

På slottet vårt skal ingen få ødelegge for noen
derfor ligger det en trekkoppkrokodille under broen
  
Vi har en trekkoppkrokodille! Se, vi har en trekkoppkrokodille! 
  
Når trekkoppklokken ringer, og dagen kan begynne 
da trekker krokodillen av sin varme trekkoppdyne 

Den vil nok kanskje ha en time til på trekkoppøret 
men den vet jo at den har en viktig trekkoppjobb å gjøre
  
Vi har en trekkoppkrokodille! Se, vi har en trekkoppkrokodille! 

Den spiser trekkoppbrød til frokost mens den hører trekkoppradio 
går på badet og tisser litt, og trekker ned i trekkoppdo

 

Den pusser trekkopptennene, og tar på krokodilledrakt 
og trekkoppgår til jobben for å holde trekkoppvakt 

Vi har en trekkoppkrokodille! Se, vi har en trekkoppkrokodille! 

Jobben dens er enkel, det handler om å hindre 
de voksne fra å plage alle som er mindre
så hvis du kommer hit og slår og slåss og truer
og bruker kjeft og bråker og er slem og napper luer 
og skylder på noen andre, når du har prompa 
da kommer krokodillen opp og biter deg i rompa!

Vi har en trekkoppkrokodille! Se, vi har en trekkoppkrokodille! 

Det hender den blir trøtt når den beskytter oss, men pytt! 
da finner vi fram nøkkelen, og så trekker vi den opp på nytt!  

Vi har en trekkoppkrokodille! 
Se, vi har en trekkoppkrokodille! 
 

RETTIGHET:  Artikkel 19 – Beskyttelse mot misbruk



ROPERT

Ja, vi skal snakke fritt, på skolen og i hjemmet
når noen har det vondt, når noen er slemme 
og når vi har problemer vi vil skal forsvinne
da trekker vi pusten dypt, og bruker utestemme inne 
 
Ja, vi roper, roper i en ropert!
Vi roper, roper i en ropert!
Vi roper til vi blir hørt 
og noe blir gjort! 
Gjør det nå! Gjør det fort!

Det er godt å sette ord på det vi tenker og tror på 
og selv når vi bare snakker tull, da skinner hvert ord som gull 

Og de voksne har store ører, men det er merkelig hvor dårlig de hører 
er det fordi de er så opptatt a’ å si blablablabla bla bla bla? 
nå må de lære seg å lytte, det kommer til å komme til nytte

 
 
 
 Når vi roper, roper i en ropert!
 Vi roper, roper i en ropert! 
 Ja, vi roper, roper i en ropert!
 Vi roper, roper i en ropert!
 Vi roper til vi blir hørt og noe blir gjort!
 Gjør det nå! Gjør det fort! 
 Vi roper!

RETTIGHET:  Artikkel 12 – Å si sin mening og bli hørt

Hei du!
Ja, du kan mange ord, du snakker som en foss
når du bestemmer i saker som angår oss 
du sier bla bla blabla blablabla bla bla bla bla
og så sier du bla bla bla
så når vi vil si ifra, ja, hva gjør vi da?  
  
Jo, vi roper, roper i en ropert!
Vi roper, roper i en ropert!
Vi roper til vi blir hørt 
og noe blir gjort! 
Gjør det nå! Gjør det fort!



JEG SNURRER PÅ EN GLOBUS

Jeg sitter på et digert forstørrelsesglass 
og snurrer, snurrer på en globus 
vår jord er en stor og spennende plass
det ser jeg når jeg snurrer på en globus 

Og kikker jeg nøye, så kanskje jeg får øye 
på noen av barna som bor 
på helt andre steder, med sorger og gleder
i sør og i øst og i vest og i nord
jeg vil finne ut hvordan de har det der
så jeg snurrer, snurrer på en globus
  
Og noe av det jeg lurer på er for eksempel: 
Hvordan bor man i Bolivia?  
Er alt bare bra i Brasil?  
Får barna i Chile lov til å kile 
de voksne når de voksne vil ha seg en hvil?
Kan barna noe i Kenya som de ikke kan 
i Canada? 
I såfall hva kan de i Canada, da? 

RETTIGHET:  Artikkel 6 – Rett til liv

Får man plaster på sår som svir i Sverige? 
Får man trøst når man er trist i Iran?    

Hva hjelper mot tørsten og tørken i en ørken?
Får de vann ved å skru på en kran?

Hva lever de a’ i Syria? 
Har de mat nok i Sudan?
    
Hva slags musikk liker barn i Mosambik?
Hvordan feirer de bursdag i Brunei?
Vet barn i Botswana om barna i Ghana 
og vet barna i Ghana om meg?
Jeg ser byer som heter Lima, Abu Dhabi 
og København
og nå har jeg funnet Finland, så nå kan 
Finland bytte navn! 

Ja, vi sitter på et digert 
forstørrelsesglass 
og snurrer, snurrer på en globus  
vår jord er en stor og spennende
plass så vi fortsetter og fortsetter 
og fortsetter og fortsetter 
og fortsetter å snurre 
på en globus!

Jeg ser at Norge er lite, og Kina er stort
men det største på jorden er et hav
Går barna opp ned i Australia? 
Må de holde seg fast i bakken for ikke å falle av?  
Jeg finner Japan, men ikke Neipan, jeg finner India 
og Hawaii og du du du der er Dubai!



BLI MED TIL
RETTIGHETSSLOTTET!

Hvis du går inn på 
www.reddbarna.no/rettighetsslottet kan du lete 
med forstørrelsesglasset, se filmer og lære mer 
om barns rettigheter. 

Redd Barna kjemper for barns 
rettigheter, og for at alle barn skal leve  
trygge og gode liv, uansett hvem de  
er og hvor de bor. Redd Barna arbeider 
for og med barn i mer enn 120 land. 
Det gjør oss til verdens største 
bevegelse for barn. 
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Utgitt med støtte fra ExtraStiftelsen og Redd Barna

Fem sanger fra Rettighetsslottet
Hør Tomas synge om Rettighetsslottet. Linn synger om å være seg selv. 
Knut har en sang om å bli passet på,og Tuva roper i en ropert for å bli hørt.
Til slutt lurer Jon Niklas på hvordan barn har det andre steder i verden.


