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Ord och begrepp Förklaring 

barnkonventionen Svensk lag sedan 1 januari 2020. FN:s konvention om 
barns rättigheter innehåller 54 artiklar som alla är lika 
viktiga och utgör en helhet. 

budskap Ett budskap är en formulering där det tydligt framgår vad 
någon vill säga med något. 

demonstration Protest eller meningsyttring som görs på ett 
uppmärksammat sätt. Att offentligt uttrycka sin åsikt i en 
fråga. (Nationalencyklopedin, NE) 

gå under jorden Innebär att göra sig omöjlig eller svår att komma åt eller 
kontakta, till exempel att hålla sig undan från myndigheter 
och journalister. 

Migrationsverket En myndighet som ansvarar för frågor om 
uppehållstillstånd och medborgarskap. 

protestera Ett uttryck för eller emot en åsikt eller ståndpunkt. Det kan 
vara mot i princip vad som helst. Exempel: protest mot 
nedläggningen av en fabrik eller mot bebyggelse i ett 
naturområde. 

sexism Begrepp som används för att förklara strukturella 
skillnader baserade på kön. (Nationalencyklopedin, NE) 

sexuella trakasserier När en person gör eller säger något som har med kroppen 
eller sex att göra, och som den andre personen tycker 
känns obehagligt. Diskrimineringsombudsmannen, DO, 
ger bland annat följande exempel på sexuella trakasserier; 
att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Att någon 
ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och gör 
anspelningar som känns obehagliga.  
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skolstrejk Att utebli från skolundervisningen för att visa en 
ståndpunkt i en viss fråga. ”Fridays For Future” är en 
global rörelse som startades av Greta Thunberg som den 
20 augusti 2018 ensam satte sig utanför riksdagshuset i 
Stockholm i protest och för att lyfta miljöfrågan. 

utvisning Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person 
med utländskt medborgarskap från statens territorium. 
Om personen inte frivilligt lämnar landet får det göras mot 
personens vilja, med till exempel poliseskort. 

 


