
Internationella bönedagen för barn 2016 
En bönevandring med Barnkonventionen 

 
Inledande instruktion 

- Använd gärna inslag av kreativitet och symbolik i vandringen följa vandringen 
för att ge utrymme för personlig reflektion, exempelvis genom att använda 
någon av veckans barngrupper eller föregående söndagsskolas träff och låta 
barnens fantasi sätta sin prägel på stationerna. Jobba med stationernas 
innehåll tillsammans med barnen och använd detta under bönevandringen. 

- Sätt upp stationerna i kyrkorummet.  
- Låt hela församlingen göra en bönevandring genom bönestationer där varje 

station tar upp varsitt tema.  
- Inled gärna varje station med att låta något av barnen läser upp det tematiska 

perspektiv om barns situation och barns rätt som inleder varje station. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 2 
 
I världen bor det ca 2 miljarder barn, ca 2 miljoner av 
dessa i Sverige. 
I barnkonventionen står det alla barn är lika mycket 
värda och att ingen ska diskrimineras.  
 
Be för att:  

- alla barn i världen ska känna sitt unika värde 
- alla barn i Sverige ska känna sig välkomna 
- alla barn skall vara fria från mobbing  

	



 
 

 
  

BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 6 
 
Runt om i världen förföljs och dödas människor på 
grund av sin tro, många av dessa är kristna.  
I barnkonventionen står det att alla barn har rätt att 
tro på vilken gud de vill och att de har rätt till andlig 
utveckling. 
 
Be för att:  

- alla barn ska få tro på det de vill 
- barn ska få känna trygghet i sin tro  
- barn som känner Jesus inte ska diskrimineras 

	



  BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 22 
 
Just nu är ca 60 miljoner människor i världen på flykt. 
Varannan människa på flykt är ett barn. Barn på flykt 
är särskilt utsatta för övergrepp. 
I barnkonventionen står det att ett barn på flykt har 
rätt till skydd och hjälp. Speciellt hjälp med att hitta 
sina föräldrar. 
 
Be för att:  

- länder ska ta ansvar för flyktingsituationen 
- familjer ska återförenas 
- barn på flykt ska få en så trygg miljö som möjligt  

	



  
BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 28 

 
57 miljoner av världens barn går inte i skolan. Mer än 
hälften av dessa är flickor och orsaken är fattigdom 
trots att utbildning är vägen ur fattigdom. 
I barnkonventionen står det att varje barn har rätt till 
utbildning och gratis grundskola.   
 

Be för att:  
- ansvariga politiker ska lära sig att lyssna  
- fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan 
- att alla barn som är på flykt ska få gå i skola snart 

	



 
BARNKONVENTIONEN ARTIKEL 35 

 
Runt om i världen finns det barn som inte får uppleva 
sin barndom i frihet. Istället får de på olika sätt arbeta 
som om de var vuxna. En del barn är också barnslavar. 
I barnkonventionen står det att inget barn skall köpas 
eller säljas. 
 
Be för att:  

- alla vuxna som har ansvar ska agera mot detta  
- vi som får reda på detta gör något  
- barn som är slavar skall sättas fria 

	


