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Skolvecka för barnets rättigheter

BOiU tar med sig Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Trappan och politiker
till Vaksalaskolan för att under en vecka berätta om barnets rättigheter och
möjligheter till stöd och påverkan.
Datum: 16–20/5 2016
Kontakt: Fredrik Norén, Barnombudsmannen i Uppsala, 072 563 08 60, fredrik.noren@boiu.se
Under hela vecka 20 kommer BOiU att finnas på Vaksalaskolan tillsammans med inbjudna organisationer och
politiker. Varje högstadieklass kommer att få besök av BOiU under en lektion. Olika organisationer är på plats
olika dagar.
– Poängen är att uppmärksamma eleverna på deras rättigheter och möjligheter. Det finns tusen sätt att påverka i
samhället och unga vet inte alltid hur de ska gå tillväga. Vi ska försöka ändra på det, säger Fredrik Norén som
arbetar på BOiU med att stärka barns och ungas röster.
Ett annat mål är att ungdomarna ska få bättre koll på vilka organisationer och instanser som finns till hands om
de behöver hjälp med något. Under hela veckan kommer det att finnas ett forumtorg på skolan, där
medverkande organisationer deltar med informationsbord, interaktiva aktiviteter och annat.
– Vi på Tris utgår alltid från barnets bästa och tycker att det är otroligt viktigt att alla barn i Sverige har möjlighet
att få välja och ha en egen fritid, säger Sevana Bergström på Tris.
– Vi kommer att vara på plats i Vaksalaskolan och berätta om våra aktiviteter som vi har för ungdomar varje
vecka samt om våra stöd- och motivationssamtal.
En annan deltagande organisation är Antidiskrimineringsbyrån Uppsala som kan elever stöd att få sina
rättigheter tillgodosedda, försvarade och upprätthållna.
- Vi finns på Vaksalaskolan för att ge råd, stöd och information till elever och lärare som har funderingar, säger
Antidiskrimineringsbyråns Anna Stendin.
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.

