Barnombudsmannen i Uppsala

Det här vill vi

BOiU vill att FN:s barnkonvention ska förverkligas.
Barn och unga ska ha kunskaper om sina
rättigheter, och våga och vilja kräva sina r ättigheter.
Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till
barn på barns villkor, och se barns egen kompetens.

Så här gör vi

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.
Läs mer där.

Vi vet att det vi gör har stor b
 etydelse för många
barn och unga i Uppsala.
Barnombudsmannen i Uppsala är den som ser till att
barns rättigheter gäller på riktigt. Vi ger konkret stöd
till barn och unga som behöver det. Vi möter barn,
unga, yrkespersoner, forskare och beslutsfattare,
lägger fram förslag och opinionsbildar.
Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988. Vi arbetar i
Uppsala kommun och Uppsala län. Föreningen får sin finansiering av Uppsala kommun och
Landstinget i Uppsala län.
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Så här gör vi
Stöd och råd
Vi ger stöd och råd via
telefon, mejl, sociala
medier och personliga möten om barns
och ungas rättigheter
och konkreta möjligheter att få den hjälp
de behöver.
Under 2016 har flykt/migration blivit det
ämne som allra flest hört av sig till oss
om. Framför allt goda män till ensamkommande barn har sökt vår hjälp när
byråkratin inte sett till barnets bästa.

Metoder
Vi lyssnar och arbetar utifrån tystnadslöfte. Vi gör orosanmälan till socialtjänsten om ett barn är i fara. Om vi gör
en anmälan så berättar vi det.
På boiu.se/hjälp har vi
boiu.se/
samlat länkar till ställen
hjälp
där barn och unga kan få
stöd och hjälp.

Information
Vi informerar och utbildar barn, unga och
vuxna om barnrätt och påverkan. Vi t räffar
barn och unga, politiker och medarbetare
inom kommun och landsting, personal som
möter barn och vuxna nära barn.
Metoder
Barnskyddsrådet i Uppsala län arrangerar utbildningsdagar för politiker och
yrkespersoner. BOiU är drivande.
Vid besök i förskola, grundskola och gymnasium berättar vi om barnets
rättigheter och om möjligheter att få stöd och kunna påverka.
Barnrättspriset delas ut för sjätte gången på Barnkonventionens födelsedag
den 20 november.
BKföralla är vårt Arvsfondsprojekt som ska göra rättigheterna tillgängliga för
barn och unga med funktionsnedsättningar. 2016 planeras för film, samtalsmattor
och rättighets-memory.

Material
Det mesta av materialet finns att se eller ladda ner på boiu.se
Familjekalender: BOiU delar hösten 2016 ut en provupplaga av en
familjekalender med barnrättstema. Planen är att den 2017 ska nå alla
grundskolebarn i Uppsala!
Folder för bättre BVC-besök. Läns-BO har tillsammans med Barnhälsovården
gjort tre foldrar som riktar sig till barn inför 3-, 4- och 5-årskontrollerna.
Mina rättigheter: En målarbok om barnets rättigheter.
Utbildningsfilmer. För landstinget finns en kortfilm om barnets r ättigheter. 2016
kommer filmer för politiker och medarbetare inom kommun.
Material för föräldragrupper. I dialog med föräldrar och barnmorskor har vi
gjort ett material som delats ut till samtliga barnmorskemottagningar i länet.

Påverkan
BOiU lyfter frågor som är viktiga för att
barnets rättigheter ska fungera. Vi ser
att mycket återstår att göra för att barns
rättigheter fullt ut ska förverkligas i Uppsala.
Frågor vi driver
I vårt arbete ingår granskning av kommunens och landstingets arbete för barnets
rättigheter. Vi stödjer även verksamheter i deras arbete.
Barnrättsliga beslutsprocesser. BOiU vill att kommunerna i Uppsala län utbildar politikeroch medarbetare för att kunna säkra barnets rättigheter i beslutsprocesser.
Likabehandlingsarbete. Kvaliteten på förskolors och skolors arbete med lika
behandling ska höjas. Personalen ska få utbildning.
Barn i ekonomiskt utsatta familjer. BOiU ska bidra till att skapa en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer inom Uppsala kommun. Ekonomisk
utsatthet ska finnas med som diskrimineringsgrund i likabehandlingsarbetet
inom skolor och förskolor.
Sexuella övergrepp inom skola och förskola. BOiU ska bidra till att det skapas
dels tydliga förebyggande rutiner mot sexuella övergrepp inom skola och förskola, och dels handlingsplaner om övergrepp förekommit.
Föräldrastöd. BOiU ska se till att föräldrastödet utökas och att ambitionen ska
vara att stödet når alla föräldrar.
Familjerätt. BOiU ska påverka så att det erbjuds fler varianter av stöd till föräldrar
som separerar, och att kommunens arbete gentemot barn i separationer utvecklas.
Flyktingmottagandet i Uppsala. Vi bevakar att alla barnets rättigheter ska gälla
även de nyanlända barnen.
Barnets rättigheter i kommande Region Uppsala. BOiU vill att alla barn i länet
ska kunna ta del av det stöd vi erbjuder och att barnrättsarbetet ska integreras
även i de andra kommunerna. Idag arbetar vi i Uppsala kommun och landstinget.

Stärka barns och
ungas röster
Vi informerar om
rätten till påverkan
och ger verktyg för
praktisk påverkan. Vi
skapar också möten
mellan barn/unga
och beslutsfattare.
Metoder
Vi skapar möjligheter för barn och
unga att påverka.
Word: sedan 2006 ger vi ut tidningen Word, som görs av och för
gymnasieungdomar i Uppsala.
Unga på BOiU: Högstadie- och
gymnasieelever sommarjobbar på
BOiU med att lära sig att få sin vilja
igenom i en självvald samhällsfråga. Vi
tar också emot praoelever, som ger oss
nya infallsvinklar på vår verksamhet
och barnets rättigheter.
I skolkonceptet Din röst får barn
och unga lära sig hur de gör för att få
till en förändring.
Fokusgrupper: unga som vill förändra något får lära sig hur de kan gå
till väga.

Tycker du att barns
rättigheter är viktiga?
Bli medlem!
Vi behöver alltid fler som kan
• hjälpa till att sprida information om aktiviteter och material,
• delta i opinionsbildning och påverkan,
• vara ögon och öron kring barns miljö,
villkor och rättigheter,
• delta i/arrangera samtal eller seminarier.
För alla upp till och med 20 år är det gratis
att vara medlem i BOiU. Över 20 år kostar
det 100 kr/år. Familjepris (minst två personer
över 20 år på samma adress): 150 kr.
Helt gratis för alla är att gilla och följa oss på
sociala medier.
Bli medlem via www.boiu.se/medlem

