Alla barn är lika
mycket värda.
Ingen får behandlas
sämre.

De som bestämmer
ska tänka på vad
som blir bäst för
barn.

Barnombudet i Uppsala län

Barnombudet i Uppsala län

Barnkonventionens artikel 2

gillaboiu

boiu@boiu.se

018 69 44 99

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.

Barnkonventionens artikel 3

gillaboiu

boiu@boiu.se

018 69 44 99

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.

Alla barn har rätt att Vuxna måste lyssna
leva och utvecklas.
på barns åsikter.
Barnkonventionens artikel 6

Barnkonventionens artikel 12

Barnombudet i Uppsala län

Barnombudet i Uppsala län

gillaboiu

boiu@boiu.se

018 69 44 99

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.

gillaboiu

boiu@boiu.se

018 69 44 99

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.

De som bestämmer ska tänka på vad
som blir bäst för barn

Alla barn är lika mycket värda.
Ingen får behandlas sämre

Allt som bestäms om och för barn måste bli så bra som möjligt för barnen. Därför ska vuxna tänka på vad du behöver och
vad du vill när de bestämmer något som rör dig. Om något
ska bestämmas om en grupp barn, så ska det bli så bra som
möjligt både för varje barn och för alla barn i gruppen tillsammans.

Alla barn har samma rättigheter. Det spelar ingen roll hur
barnet ser ut eller beter sig, vad det tycker eller varifrån barnet
kommer. Det spelar heller ingen roll hur föräldrarna är.

Det kan inte alltid bli som du vill. Då ska den som bestämmer
tala om varför!
Om du vill ändra på något så ska du alltid börja med att prata
med den som bestämmer. Det kan vara en vuxen som du bor
hos eller en lärare. Ta gärna hjälp av en vuxen som du litar på,
eller av oss på Barnombudet i Uppsala län.

på det h
dera
är
n
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F • Kommer du ihåg

något som du har varit med
och bestämt?
• Lyssnar vuxna på dig?
• Hur ska vuxna få veta vad
som är bäst för barn?

Det betyder att barn ibland behöver behandlas på olika sätt –
för att de ska få samma möjligheter. Det betyder också att alla
barn ska få det stöd de behöver för att exempelvis kunna vara
med i skolan/förskolan.
Ändå blir en del barn kränkta eller får sämre möjligheter. Alla
vuxna ska hjälpas åt för att ändra på det.

på det h
dera
är
n
u
F
• På vilka sätt kan

barn vara olika?
• Tycker du att några barn ska ha
det bättre än andra?
• Vad skulle kunna bli bättre
för dig?

Vuxna måste lyssna på barns åsikter

Alla barn har rätt att leva och utvecklas

De som bestämmer måste fråga barn hur de vill ha det. De
måste lyssna på svaret och bry sig om det. Det gäller både
småsaker och stora beslut.

Varje barn i hela världen har rätt att ha ett så bra liv som möjligt. Det spelar ingen roll var de bor eller var de kommer ifrån.
Vuxna ska se till att barn skyddas från det som är dåligt.

Det här betyder inte att barn ska bestämma allt eller alltid få
som de vill. Ju äldre eller mer moget ett barn är, desto mer ska
de vuxna bry sig om vad barnet tycker. Vuxna som bestämmer
ska också tänka på vad barnet behöver.

Barn ska få leka och gå i skolan, få trygghet, mat, sjukvård och
ett hem att bo i. Ett barn som behöver vård eller hjälp ska få
det – så mycket som det bara går! Alla vuxna måste hjälpa till
för att alla barn ska må bra.

Ändå glömmer vuxna ofta bort att fråga barn hur de vill ha
det. Ibland så frågar de på fel sätt, så att barnet inte kan ge ett
bra svar.

Alla barn ska slippa våld. Våld kan både vara taskiga ord, hot,
slag eller att hindra någon att leva på det sätt den vill.

Du som är barn har rätt att påverka många saker. Det första
steget är alltid att prata med den som bestämmer över det
som du vill ändra på eller tycka till om.

på det h
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Fu • När tycker du det

är viktigt att vuxna
lyssnar på dig?
• Brukar vuxna fråga vad du vill?
• Vad vill du ändra på?

Barn som har flytt till Sverige har samma rättigheter som alla
andra barn i Sverige. Alla barn har samma rätt att leva och
utvecklas – att ha ett bra liv, helt enkelt. Och de vuxna ska se
till att det blir så.

dera på det hä
Fun
r

• Vad tycker du är
viktigast för att du ska ha det bra?
• Vet du någon som mår dåligt eller
inte har det bra?
• Vilka vuxna litar du på mest?

