
ARTIKEL 1. Parken, Jokkmokk
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla 
gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni 
sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapasa 
watendeane kindugu.

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 
begegnen.

All human beings are born free and equal in dignity and 
rights. They are endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in a spirit of brotherhood.

BARNKONVENTIONEN. Kommunhuset, Jokkmokk
Artikel 1. 
Ett barn – det är varje människa i världen upp till 18 år.

Article 22.
Children who come into a country as refugees 
should have the same rights as children born in
that country.

Artihkal 30.
Mánán gut gullu unneplåhkojuohkusijda jali 
álggoálmmugijda,l riektá ietjas giellaj ja ietjas 
jáhkkudahkaj.

ARTIKEL 18. Kyrkan, Vuollerim
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta 
religion och trosuppfattning och att ensam eller i 
gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin 
religion eller trosuppfattning genom undervisning, 
andaktsövningar, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en 
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, 
les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Artikel 3.
Het kind heeft er recht 
op dat zijn belangen 
altijd voorgaan.

Artikel 35.
Los Gobiernos deben 
tomar todas las medidas 
que sean necesarias para 
impedir la venta, la trata 
y el secuestro de niños 
y niñas.

”MR-OBELISKER”

Den allmänna förklaringen om de  
mänskliga rättigheterna antogs av FN 1948. 

”MR-Obelisker” har som tema någon av  
de trettio artikeltexterna eller  

barnkonventionens texter. 
Obeliskerna vill samtala med Dig, sin 

omgivning och den värld vi befinner oss i. 
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Om livet är en resa 
är vägen kantad av möten, 
tänker jag och letar efter platser 
som berättar om det en gång 
inträffade och det nu pågående. 

Det som önskar att vi stannar upp, 
det som vill att vi ser ordentligt

 Och lyssnar och samtalar.

Punkterna ligger längs sömmar
som tråcklar osynligt

men lovar stadga,

som håller samman
en större helhet

Nålad an historien och väckt 
av det närvarande finns det ställen.
Med ursprung i det lokala
anknytt till det globala
byter periferi och centrum innebörder
utan att vi anar.

Platserna vill bli märkta och utmärkta.
För det aktningsvärda och för mötet. 

Jokkmokks kommun, Kupp, Landstinget, Sametinget,Vattenfall, 
Sparbanken Nord, ABF Norrbotten. 

”VoV har den 5 juli 1952 föreskrivit, 
att en stolpe av trä med en höjd över 
vägbanan av c:a 2 m och en bredd mot 
de mot de bägge trafikriktningarna vända 
sidorna av minst 10 cm kan anbringas. 
Stolpen skall vara målad i blåa och vita fält, 
omkring 30 cm höga. På det översta vita 
fältet skall på ovannämnda sidorna av 
stolpen anbringas bokstaven ”M”, 
målad svart med en höjd av minst 7,5 cm 
(V 3625-195/52).”
Vägverkets Museum, Borlänge.


