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economy. It is claimed that the period of the wave ranges from forty to sixty 

years, the cycles consist of alternating intervals between a high sectorial 

growth and intervals of a relatively slow growth. Kondratiev’s wave consists 

of four periods: prosperity, recession, depression, improvement. The crisis of 

2008–2009 was a period of recession and now a period of depression is brew-

ing up. Considering the impact of globalization, today’s intense political sit-

uation in the world, the most challenging problem now is the fact that the 

world’s economy is facing a period of depression.  
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BARNETS RÄTTIGHETER 

М. А. Махнач 

Svensk lagstiftning skapar ett effektivt skydd av barn och deras rättigheter. 

Dessutom finns det olika organisationer, som arbetar med att förbättra 

livskvalitet av tonåringar. År 1979 blev Sverige det första landet som 

fastställde straffrättsligt ansvar för barnmisshandel. År 1993 tillsatte den 

svenska regeringen en ombudsman för att skydda barnets rättigheter och 

barnets intressen. Sverige var ett av de första länderna som undertecknade 

konventionen om barnets rättigheter [2]. 

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om 

barnets rättigheter. 

En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I 

konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Det är 

en viktig konvention. I barnkonventionen samlas för första gången alla 

rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. 

Nästan alla länder i världen lovar att följa reglerna i barnkonventionen. 

Sverige var ett av de första länderna som skrev på barnkonventionen. Sverige 

har nu en särskild plan för barnkonventionen. Det är en plan för hur politiker 

och andra ska göra för att följa reglerna i barnkonventionen. 

Barn ska få gå i skolan. Barn ska inte vara soldater i krig. Barn ska inte ha 

farliga arbeten. Vuxna måste börja lyssna på barnen. 

I början av 1900-talet var det ett stort krig i Europa, första världskriget. 

Barn hade det mycket svårt under kriget. Men regeringarna tyckte inte att de 

hade något ansvar för barnen i de länder de krigade mot. De barnen var 

fiendens barn. Några människor tyckte att det här var fel. Efter kriget startade 

de föreningen Rädda barnen i Storbritannien och Sverige. Rädda barnen sade 
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att vi alla har ansvar för alla barn. Rädda barnen ville ha regler som skyddar 

barnets rättigheter [1]. 

Efter första världskriget började länder samarbeta för att det inte skulle bli 

krig igen. Länderna bildade Nationernas förbund. Men det blev krig igen. 

Efter andra världskriget bildade länderna Förenta nationerna, FN. I FN arbetar 

länderna tillsammans för fred. 

Både Nationernas förbund och FN har skrivit deklarationer om barnets 

rättigheter. I deklarationerna sade ledarna i världens länder att de tycker att 

det är viktigt med barnets rättigheter. Men regeringarna lovade ingenting. 

Därför arbetade Rädda barnen och andra föreningar för att få en konvention 

om barnets rättigheter. I en konvention finns det regler. Den regering som 

skriver på en konvention lovar att följa reglerna. 

Arbetet med konventionen om barnets rättigheter började 1979. 1989 var 

den nya barnkonventionen klar. Nu har nästan alla länder skrivit på 

konventionen. Ländernas regeringar lovar att följa reglerna. 

FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter. Men ingen 

annan konvention har fått så stort stöd av världens länder. Varför? Det beror 

på flera olika saker. Människor har mer och mer läst och sett i TV hur krig, 

fattigdom och orättvisor drabbar barn. Många föreningar har talat om för 

politiker hur barn har det. Fler och fler politiker har förstått att det är viktigt 

med barnets rättigheter [1]. 

Konventionens rättigheter ska gälla för alla barn i alla länder. 

Konventionen säger att det är regeringen i varje land som ska skydda barnet 

och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter. 

Många länder är fattiga. De har inte pengar till att ge barn olika rättigheter. 

Men det står i reglerna att de ska göra allt vad de kan. Regeringar kan också 

be andra länder om hjälp. Det står i reglerna att länder ska samarbeta för 

barnets rättigheter. 

Det finns olika sorters mänskliga rättigheter. FN har flera olika 

konventioner om mänskliga rättigheter. En form av rättighet är att alla 

människor ska få säga vad de tycker och vara med i föreningar. En annan 

form av rättighet är att människor ska få äta sig mätta och lära sig att läsa och 

skriva. Ledarna i olika länder har inte varit överens om vilken sorts rättigheter 

som är viktigast. 

I konventionen om barnets rättigheter finns alla sorters rättigheter med. 

Alla sorters rättigheter är lika viktiga. 

De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar. 

Det finns 54 olika artiklar. 

Alla regler är lika viktiga. Men det finns ändå några artiklar som är värda 

att läsa först och komma ihåg. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns det viktiga 

regler.  
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Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika 

mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre 

behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar 

har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken 

gud barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt 

eller fattigt. Mobbning i skolan kan till exempel vara diskriminering [1]. 

Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar 

ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som 

gäller barn. I artikeln står det att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 

Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än barnets bästa. Men 

politikerna måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen [1]. 

Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv 

betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade. Det kan vara både att 

barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka 

så att de inte dör av sjukdomar. Rätt till utveckling betyder att länderna ska 

göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för 

att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, 

möjlighet att leka och att gå i skolan [1]. 

Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna 

ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det 

tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det 

kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet 

ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman, pappan och barnet hur de vill 

ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker 

innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de 

tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar 

[1]. 

Naturligtvis följer inte alla länder reglerna i barnkonventionen. En del 

länder bryter mot många regler. I en del fattiga länder har barn farliga arbeten. 

Det är kanske så att flickor och barn med funktionshinder inte får gå i skolan. 

De flesta länder har svårt att följa alla regler. Också Sverige har fått kritik av 

FN-kommittén. Men politiker i många länder har börjat tänka mer på barns 

rättigheter när de bestämmer olika saker. Flera länder har fått nya lagar som är 

bra för barn. Biståndsorganisationer tänker mer på vad som är bra för barn när 

de hjälper människor i fattiga länder [1]. 

Det finns knappast något land som på riktigt kan bevisa att det gör mycket 

för att barnen skulle kunna uttrycka sig fritt. I artikel 12 står det att länderna 

ska se till att barn ska få säga vad de tycker och vara med och påverka. FN-

kommittén har sagt till ländernas regeringar att de ska ge barn mer att säga till 

om i skolan [1]. 
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Nuförtiden är det viktigast att se till att barnen verkligen får de rättigheter 

som finns i konventionen. Därför är det viktigt att människor känner till vilka 

regler som finns i konventionen. Då kan de börja diskutera hur det kan bli 

bättre för barn i Sverige och i andra länder [2]. 
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ESTEREÓTIPOS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA 

E. A. Medvedeva 

Embora a língua portuguesa seja amplamente falada, muita gente na 

Bielorússia ainda não têm a menor ideia sobre português e não imagina 

quantas pessoas por todo o mundo falam essa língua extraodinária. Fazendo 

este trabalho, queria atingir os seguintes objetivos: 

 estimar o que as pessoas diferentes sabem sobre português; 

 descobrir os maiores estereótipos sobre esta língua; 

 dissipá-los. 

Para descobrir que estereótipos têm os bielorússos, fiz um questionário, em 

que participaram 50 pessoas na idade de 15 até 60. As questões incluiram 

vários assuntos, cada um deles vai ser esclarecido.  

O primeiro e principal estereótipo sobre português e que é uma língua 

como espanhol ou em outras palavras é espanhol deformado. Embora essa 

comparação frequentemente irrite os portugueses e os brasileiros, 

parcialmente é verdade. Podemos encontrar a resposta na história. 

As chamadas línguas românicas, também conhecidas como línguas latinas, 

são idiomas que integram o vasto conjunto das línguas indo-europeias que se 

originaram da evolução do latim, principalmente do latim vulgar, falado pelas 

classes mais populares. 

Atualmente, essas línguas são representadas pelos seguintes idiomas mais 

conhecidos e mais falados no mundo: português, espanhol (também 

conhecido como castelhano), italiano, francês e romeno [1].  

Por ser as línguas de um grupo linguístico, têm muitas semelhanças, 

principalmente em vocabulário e gramática, mas também em pronúncia. Mas 

a semelhança das línguas não significa, que todos os povos que as falam 

entendem um a outro. Por exemplo, brasileiros ou portugueses em parte 

compreendem espanhol, mas é bastante difícil para os espanhois entender a 

língua portuguesa (principalmente por causa de pronúncia differente e mais 

complexa). Por esta causa, um dos questões do interrogatório foi o seguinte: 
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