
Barnombudet i Uppsala län

018 69 44 99
boiu@boiu.se
Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

Vi ser till att barns  rättigheter funkar på riktigt. 

Barnombudet i Uppsala län är en kontinuerlig kraft 
som driver förändrings arbete för barnets bästa.  
Vi ger stöd till barn och unga. Vi  träffar barn och 
unga, beslutsfattare och medarbetare, personal som 
 möter barn och vuxna nära barn. Vi lägger fram 
förslag och opinions bildar. 
Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening som arbetar med barnets rättigheter i 

Uppsala kommun och Uppsala län. Föreningen får sin huvudsakliga finansiering av Uppsala 

kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från stat, kommun och region och har stora möjligheter att agera för 

barns och ungas rättigheter.
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Det här vill vi
BOiU arbetar för att barnets rättigheter ska 
förverkligas fullt ut i Uppsala län. 
 
Barn och unga ska ha kunskaper om sina 
rättigheter, och våga och vilja kräva sina  rättigheter. 
 
Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till 
barn på barns villkor, och se barns egen kompetens.

Så här gör vi
Vi arbetar genom att ge stöd och råd, informera, 
påverka och stärka barns och ungas röster. Vi har 
alltid barnets bästa i fokus.

gillaboiu 018 69 44 99 boiu@boiu.se För alla barns bästa
I Uppsala sedan 1988

Vik upp 

och läs 

mer!
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Tycker du att barns 
 rättigheter är viktiga? 
Bli medlem!
Som medlem håller du med om att alla barn 

är lika mycket värda, och att alla har rätt att 

uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. 

Medlemskapet är kostnadsfritt!

► boiu.se/medlem

Så här arbetar BOiU för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut i Uppsala län

Vi påverkar
BOiU driver frågor som är viktiga 
för barn och unga i Uppsala.

Vi granskar och ger stöd till 
Uppsala kommuns och Region 
Uppsalas arbete för barnets 
rättigheter. Mycket återstår att 
göra för att barns  rättig heter fullt 
ut ska förverkligas i Uppsala.

Vi ger stöd och råd
BOiU ger stöd och hjälp till barn, 
unga och vuxna som finns nära 
barn. Vi lyssnar, vägleder, stöttar 
och medlar. Alltid för barnets 
bästa.

Vi finns på telefon, mejl, webb 
och sociala medier. Vi kan träffas 
om den som söker hjälp vill det.

Mer stöd och råd
På boiu.se har vi samlat länkar till ställen där 

barn och unga kan få stöd och hjälp.

Vi stärker barns  
och ungas röster
BOiU skapar möjligheter för barn 
och unga att påverka. Oftast gör 
vi detta när vi träffar barn och 
ungdomar i skolor. Vi skapar 
också möten  mellan barn/unga 
och beslutsfattare. 

Word och Ord
Sedan 2006 ger vi ut tidningen Word, som görs av och för 

gymnasie ungdomar i Uppsala. 2017 fick Word småsyskonet 

Ord, för yngre barn.

► tidningenword.se

► tidningenord.se

Vi informerar
BOiU utbildar och informerar 
om barnets rättigheter. Vi  träffar 
barn och unga, beslutsfattare 
och medarbetare, personal som 
 möter barn och vuxna nära barn.

Material
På boiu.se finns material för barn och vuxna om barns och 

ungas  rättigheter. En  del går också att beställa i webbutiken. 

Barnrätt för alla-materialet berättar om rättigheterna så att 

alla kan förstå dem.

► boiu.se/material

► butik.boiu.se 

► barnrättföralla.se

boiu.se

Använd BOiU!
Är du barn, vuxen som arbetar med 

barn, ung, politiker, tjänsteperson eller 

vuxen nära barn? Kontakta oss om du till 

 exempel:

• har problem och behöver hjälp 

• vill ändra på något i skolan  eller sam-

hället

• vill veta mer om de rättigheter som alla 

barn och unga har

gillaboiu

boiu@boiu.se018 69 44 99

boiu.se
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