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Unikt barnombud fyller 30 år
Barnombudet i Uppsala län firar 30 år! Vi har kommit väldigt långt, men det
finns mycket kvar att göra.
Datum: 17–19 maj, kl 10-18, i Gränbystaden
Kontakt: Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, 073 957 03 79, lisa.skiold@boiu.se
Uppsala kommun och region är unik. Ingen annanstans i Sverige finns ett fristående lokalt
barnombud med den betydelse som BOiU har i Uppsala, eller med BOiU:s breda arbete.
Och i år har BOiU funnits i 30 år! Under de 30 åren har arbetssätten förändrats, men målet är
detsamma: att göra Uppsala bättre för barn och unga. Föreningen informerar om rättigheter,
stöttar barn och unga som behöver hjälp, samverkar med olika aktörer och påverkar beslut.
– Det är fantastiskt att vi har kunnat arbeta för barns stärkta rättigheter i Uppsala i 30 år nu.
Oavsett politisk majoritet har kommunen alltid ställt sig bakom och stöttat det arbete föreningen
bedriver ekonomiskt, säger verksamhetschef Lisa Skiöld.
– Det är roligt att se hur vi har kunnat bidra till att öka barns delaktighet och trygghet på en
mängd olika områden i kommunen och på senare år även inom regionens hälso-, tandvårds- och
sjukvårdsarbete.
Barnrättsarbetet i Uppsala har kommit väldigt långt sedan 1988, men mycket finns kvar att göra.
När vi firar 30 år i Gränbystaden kommer därför barn och unga bland annat få ge förslag på vad
de tycker att BOiU ska jobba med de kommande 30 åren.

Historik

När – var – hur?

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

