
 
 

Børns ret til leg og kunst er truet      
 
Et stigende krav til effektivitet, præstationer og målbare kompetencer er i færd med at udhule børns 
ret til at lege, skabe, opleve og deltage i kunstneriske aktiviteter. 
 
En gruppe af nordiske kunstnere, forskere og formidlere kræver en indsats! 
Vi erindrer om artikel 31 i FN’s Børnekonvention: 
 
1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som 

er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. 

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og 

kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for 

kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse. 

 
De nordiske lande har været foregangslande når det gælder at omsætte denne artikel i praksis. Men 
vi ser at disse rettigheder nu er under pres. Vi vil med dette charter understrege vigtigheden af 
artikel 31 og af de nordiske landes beslutningstageres forpligtigelse til at efterleve og implementere 
den. 
 
Charter 
Kunst har en central betydning for vores værdier, livskvalitet og identitet. 
Kunst har en værdi i sig selv. Den behøver ikke at have et formål. 
Den viser en helt anden verden, andre muligheder, andre facetter. Den stiller spørgsmål og 
appellerer til det legende menneske. 
 
Alle børn har ret til at møde, opleve og deltage i kunst. 
 
Kunstens væsen og egenart er det eksperimenterende. Det overskridende, det legende, det 
undersøgende, det udfordrende. 
 
Børns liv er leg. Legen må have plads og frirum. 
Legen er som kunsten: fri, vrængende, uendelig, uforudsigelig, intens og alvorlig. 
 
Derfor indebærer børns ret til kunst, en værdsættelse og beskyttelse af legen. 
 
Fundamentet 
Leg og kunst skal være fundamentet som styrer udviklingen af børns liv, i hele kæden af institutioner 
fra vuggestue til ungdomsuddannelser.  
 
Anerkendelsen af børns ret til leg og kunst skal ligge til grund for alle læreplaner, læringsmål og 
værdisæt som omfatter børn. 
 
Beslutningstagere skal tage børns ret til leg og kunst alvorlig. 
 
 
 

* 
Charter vedtaget ved Nordisk seminar om børnekultur i Landskrona 12-13. maj 2014.  Seminaret blev 

gennemført med støtte fra      

 
 


