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JOURYERKSAMHETEN
Medlemmarna har medverkat till att jourtelefonen har varit öppen på
kvällstid. Fasta öppettider har varit måndagar oc h torsdagar mellan
klock::m 17.00-21.00.

FÖRENINGSMÖTEN

17 januari
Mötet hölls i de nya lokalerna och det var delvis även en försenad julfest i
form av ett knytkalas.

29 mars
Årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så informerades
medlemmarna om styrelsens och BO's tjänstemäns arbetsuppgifter.
16 maj
Barnombudsmännen berättade om sin verksamhet. Björn Horst erbjöd s ig
att hjälpa BO med en stor marknadsföringskampanj. Han redogjorde för
s ina planer.

15 Juni
Mötet hö lls i Mattsgården, Gamla Uppsala, i samband med det en liten
vårfest i form av middag i restaurangen där.

21 September
Mötet bestod av en rapport och utvärdering av föreningens verksamhet.
Björn berättqde om kampanjen som startade i maj och om sommarens
aktivitetet med torgståndet på Vaksala torg där några av medle mmarna
medv erkade. Det blev även en diskussion om medlemmarnas aktiva
medverkan.

11 Oktober
Diskussion om verksamheten. Vi måste få fler aktiva medlemmar.
Diskuterade frågan om hur vi kan marknadsföra oss. Den tänkta
konferensen beslutade vi att skjuta på till ett senare tillfälle.

23 November
Rapport från BO's tjänstemän. Sedan kom en bra diskussion igång om
funderingar kring nya arbetsuppgifter. Det sker en förändring i
föreningen och det är viktigt att a lla medlemmar informeras ordentli gt
om förändringarna.
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BO's verksamhet
INLEDNING
Barnombudsmannen i Uppsala (BO), som inte är någon
myndighet, har funnits seoan 1 april 1988. Denna verksamhet blev
. ech är fortfarande den första i sitt slag i Sverige. Arbetsgivare är
föreningen Barnombudsmannen i Uppsala,-byt0cW--fl:ttffi-H-(+Få-B f.A/\ ., l. de~
Jourtelefonen fur bai:B-GGR- bl-n.g.Q.G~OOtie i maj 199-5-:
fö v--e..viA ~ •
Under hela 1996 har två personer varit anställda, e n på heltid och
den andra på halvtid. t f d ~ l k o m m i t p.g.a. BO:s
-a-m-sJ.+ie-a-a t,t--fö F&ek--a-ttMel·g-a-v@r~h.e.ten_ti1Ulpp.$a.J.a-lä-H-:-.
Ytterligare två personer har funnits på kansliet, Hll att e&F-}a-meei- t .v .m ~
. som kivilliga och därefttt ~~lnställda på ALU-projekt resp. med
rekryteringsstöd.
"be. wu&W'lrBarnombudsmannens huvudsakliga verksamhet rikta r sig till barn
och ungdomar, men också till vuxna som behöver stöd, hjälp och
råd. Kontakten sker mestadels per telefon men även via personliga
besök eller brev.
Förutom stödverksamheten bedrivs utrednings-, informations- och
utvecklingsarbeten som rör barns och ungdomars behov och
intressen.
Eftersom BO inte är en myndighet är det många som vågar ta
kontakt, som annars aldrig skulle ha sökt hjälp.
Ett flertal samtal till barnombudsmannen handlar om den utsatthet
som många barn och ungdomar känner i skolan, hemma och bland
kamrater. Samtalen kan också handla om att man inte litar på
vuxna och besvikelsen d å vuxna inte har tid, inte förstår eller ens
ser att man är ledsen. För många är det här första gången man har
någon att tala med om sina problem.

VAD HANDLAR SAMTALEN OM?
Barn och ungdomar
Konflikter med lärare, kamrater, i relationer m.m.
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Mobbning, som är det största problemet i skolan, särskilt den tysta
psykiska mobbningen.
Utanförskap: man har inga kamrater och ingen att tala med.
Relationssvårigheter med föräldrarna eller en av dem.
Vårdnadstvister, där barnen inte känner sig respekterade.
Besvikelser på att vuxenvärlden inte tar barnen på allvar.
Tonårskriser: många tonåringar vänder sig till BO med djupa frågor
om meningen med livet, självmordstankar, identitetskriser etc.
Missbruk: samtal kring eget eller en kamrats "festande" och
problemen och svårigheterna att stå emot kamrattryck.
Vid frågor om missbruk kan det också röra sig om problem kring
föräldrars miss bruk, och det stora och orimliga ansvar som många
barn och ungdomar tvingas ta i dessa familjer.
Misshandel, i synnerhet psykisk misshandel, från förälder.
Sexuella övergrepp: dessa samtal kommer främst från äldre
ungdomar.
Frågor om sex, framför allt relationsproblem.
Flyktingbarps rädsla vid hot om utvisning.
Invandrarungdomars problem då familjens kultur krockar med den
kultur som de upplever tillsammans med svenska ungdomar.
Föräldrar.
Mobbning: egna barn i skolan utsätts för mobbning av andra barn
men även av lärare.
Relationssvårigheter med barnen.
Vårdnadstvister och svårigheter vid umgänge då föräldrarna är
skilda.
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Konflikter mellan lära re och fö räldrar om barnen.
Man misstänker a tt barnet/ en har blivit utsatt/ a för sexuella
övergrepp.
Andra vuxna.

Lärare som vill ha hjälp med mobbningsproblem och/ eller negativa
stämningar i klassen.
Lärare som vill att BO informerar om FN-konventionen och om vad
BO gör.
Personal som misstänker att ba rn är utsatta för sexuella övergrepp.
Journalister från press, radio och 1V som vill göra intervjuer.
Rådgivning till vänner eller grannar som ser problem i
barnfamiljer.
Information till vissa yrkesgrupper om arbetsmaterial om t.ex.
mobbning eller våld.
Övriga yrkesgruppe r: personal från BUP, skolledare, skolpsykologer,
kuratorer, polis, Rädda Barnen eller kyrkan i aktuella,
gemensamma ärenden.
Andra kom.r:nuner som funderar på att finansiera en verksamhet
liknande Barnombudsmannen i Uppsala.
Andra kommuner som kontaktat BO i individärenden.
Andra kommuner som vill ha BO's medverkan i skolan; det kan
gälla seminarier eller handledning för personal, men också
medverka n bland eleverna. Ämnena varierar: mo bbning, vänskap,
sexuella övergrepp etc.
Anonymite t.
Barn och ungdomar: av flickorna är det 2/ 3 som väljer att vara
anonyma, och bland pojkarna är det 3/ 4.
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Vuxna: 3/ 5 av mammorna och hälften av papporna väljer att vara
ano-nyma nä r de ringer.
Av släktingar är det också hälften som är ano nyma.
Av övriga v uxna är det 2/ 3 som är anonyma.

Individäre nden
Under 1995 har BO haft kontakt med 226 personer som sökt BO för
olika typer av problem. Telefonsamtalen har pågått från 30 - 120
minuter och har i många fall åtfö ljts av besök.
BO har under året tagit emo t 62 besök, vilket är en kraftig ökning
mot tidigare år. En del personer har varit på ett flertal besök men
de flesta endast en gång. Några få ärenden har pågått under längre
tid.
BO har i 50 ärenden kontaktat någon myndighet, i 49 ärenden
hänvisat och i 10 äre nden gjort anmälan till social my ndighet eller
polis. Hänvisnin g av ärenden har till största delen varit till
socialsekreterare, skola eller familje-rätten. Några h ar hänvisats till
BUP.
De flesta anmälningarna om a tt barn far illa har gjorts av BO då
vuxna, som varit anonyma inte själva har velat anmäla. Anmälan
till myndighet görs aldrig annars utan den berördes vetskap. I
ärenden där individen medgivit BO att ta kontakt med myndighet
har det gällt familjerätten, socialsekrete-rare, BUP eller skola.
Huvuddelen av samtliga ärenden handlar om att stödja och
bekräfta individen och få personen att se möjligheter att ta sig ur
sitt problem, ibland med hjälp av BO. I samtliga ärenden uppmanas
individen a~t höra av sig igen om de inte får den hjälp de söker.
Många hör av sig och berättar att de har fått hjälp eller har se tt en
lösning på sitt problem.
Tidsåtgången per ärende har varit 2,5 timmar i genomsnitt.
De flesta ärenden har handlat om misshandel, mestadels psykisk
misshandel. Därefter kommer ärenden som rört sig om
självmordstankar. På delad tredje plats kommer missbruksproblem
och sexuella övergrepp.

BO'S UTÅTRIKTADE VERKSAMHET

Ett a ntal föreläsningar för studerande vid högskolor och gymnasier
och olika yrkesgrupper i ämnen som "BO's verksamhet", "Tysta
barn" , "Att före bygga mobbning" och "Att före bygga sexuella
övergrepp".
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BO har medverkat i arbetet mot våld och mobbning i skolor som
inte kunnat hantera d essa problem tillfredsställande. BO har dels
ingripit vid akut mobbning . dels besökt klasser i förebyggande
syfte. Detta arbete har isat sig ge goda resultat.
Besök i alla årskurs 7 i kommunen för att informera om vår
verksamhet.
BO har också på begäran gjort besök i klasser på alla
grundskolestadier,
dels för att informera om vår verksamhet och om FN-konventionen
om barnets rättigheter, dels har vi blivit tillfrågade då man har
märkt våld, oro och negativa attityder i klassen .
Årskurs 4 i Gottsundas skolor har besökts av BO för information i
samband med speciell satsning på Gottsunda.
Skrivit artiklar och givit intervjuer både i lokal press och rikspress.
BO har även förekommit mycket i lokalradio.
BO har deltagit i:
* Barn- och ungdomskulturgruppens möten
* Paraplygruppen ang. sexuella övergrepp
* ledningsgruppen för 26:an
* möten hos den statliga Barnombudsmannen
* Förskolegruppen (som under året har återuppstått) : en grupp där
BO tillsammans med förskollärare arbetar för att personal
inom förskolan skall arbeta förebyggande utifrån
Barnkonven tionen.
11

11

BO har haft återkommande träffar med Rikskvinnocen trum för att
utveckla ett samarbete, i syfte att kunna fånga upp och ge hjälp och
stöd åt barn till misshandlade kvinnor.
BO har också initierat till samtalsgrupper för sexuellt misshandlade
flickor. Det är BUP som har åtagit sig uppgiften att leda grupper.
BO har fått i uppdrag av kommunens grundskoleutskott att via en
enkät ta reda på vad elevråden i Uppsalas grundskolor anser om
skolans arbete mot mobbning. BO har nu fått in svaren och
bearbetning av materialet sker under våren -96.
BO har, som tidigare, en referensgrupp, bestående av elever i
årskurs 6.
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BO har bilda t en ny referensgrupp med högstadieelever.
BO har starta t en lite n tidning, BO-bladet, som ett pa r gånger pe r
termin går ut till kommunens alla elever i årskurs 3. På detta sätt
har vi under året nått c:a 6000 barn. Redaktionen består av tre
barn och två v uxna.
Under våren inbjöds årskurs 3 till "Öppet Hus" i BO's lokaler. Då
visade vi en kor t film o m mo bbning och vardagshjä ltar, bjöd på fi ka
och diskute rade vad vi sett. Vi info rmerade också om BO's
verksamhe t och FN-konven-tionen om barnets rä ttigheter. Det blev
som vid vå ra tidigare ÖH rusning, 28 klasser kunde vi ta emo t, men
många fle r klasser ville ko mma. Ett par sko lo r i ytterområde na åkte
vi ut till med samma program.
BO h ar besökt årskurs 1 på två gymnasieskolor för a tt tala om BO's
verk-samhet och exempel på samtal som BO tar emo t.
BO medverkade även i ett flertal presentationer av Utvärderingen ,
bl.a. på Kommunförbundet och läkarnas Riksstämma.
BO hade öppet hela sommaren -95. De tta uppmä r ksammades av
UNT och UD med varsin lång artikel, och dessutom av Dagens Eko,
P3 och
Radio A som intervjuade BO.
BO hade även öppet på juldagen och annandagen. Inför detta
öppethållande skrevs artiklar i UNT och UD och gjo rdes reportage
och intervjuer i Lokal-TV och Radio Uppland.
Den 8 december inbjöds samarbetspartners och re presenta nter från
näringslivet till Öppet Hus hos BO.
Studiebesök.
BO har tagit emot en rad olika studiebesök från t.ex. vård-, socialoch barnskötarlinjer, universitetet, vårdhögskolan.
BO har i år liksom tidigare år haft studiebesök från kommuner och
pla tser, där man har funderingar på att starta liknande
ver ksamhe ter. I år har man kommit från Helsingfor s, Falun, Växjö,
Jönköping och Bollebygd.
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FN-konventionen om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen ser som en av sina viktigaste uppgifter att
sprida kunskap om FN-konventionen om barnets rättigheter.
Förskolegruppen har som mål att få förskolans personal att
introducera barnkonventionen på ett för barnen konkret sätt.
Tillsammans med Barn- och ungdomskulturgruppen deltog BO i
Galan för de mänskliga rättigheterna den 28 december. BO
poängterade här främst att barn har rätt till kultur.
I samband med våra marknadsföringskampanjer har vi haft med
en mindre skärmutställning med viktiga artiklar ur konventionen.
I BO's verksamhetsplan för 1996 står som främsta mål: "Att alla
barn skall känna till FN-konventionen om barnets rättigheter och
dess innehåll för att hävda sin rätt".
26 :an och Ungdomstelefonen.
BO har fungerat som projektledare för 26:an. BO har även
organiserat den utbildning som tillhandahållits de frivilliga som
arbetar i 2 6:an.
Fr.o.m. januari 1995 har 26:an haft sin verksamhet förlagd till
Stenhagens öppna förskola. Målgruppen har varit låg- och
mellanstadiebarn.
En grupp narn har regelbundet kommit till verksamheten på
fredagkvällar mellan klockan 19.00 och 22.00.
BO har fungerat som handledare för ungdomarna, som arbetat
frivilligt i Ungdomstelefonen, som startade i mars -94. Ett beslut
togs under sommaren av ungdomarna i U-telefonen att lägga ned
verksamheten p.g.a. för lite samtal och brist på tid hos de
engagerade för ytterligare satsning.
Marknadsföring.

l)}I' JoJ-.

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan har fått vir sitt s.k.
plån-boksschema med kort information om BO. Plånboksschemana
fick i å r en ny utsida, med samma tema som på våra nya affischer.
Annonsering i Uppsala Nya Tidning, o<::-h under sommaren även i
llQ_psala-DemG-k-Fa~ten, · form-av "pluggar".
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Tre nya typer av broschyrer har tagits fram under 1995, och de har
spridits till barn, ungdomar, yrkespersoner, privatpersoner och
närings-livet.
Under året har även å nya affischer tagits fram, dessa finns
uppsatta på skolor, bi liotek, vårdcentraler m.m. Affischerna
används även vid utst' lningar.
300 brev har sk ckats ut till privatpersoner, innehållande
information om föreningen och BO's arbete, samt ett
inbetalningskor
Under våren fick 350 fö~tag i Uppsala en förfrågan av BO, via brev
och telefonsamtal, om s4arbete och sponsring.
BO söker ständigt pengar ur olika fonder, dels till verksamheten,
dels till olika projekt.
BO var ute och informerad~
karneval.
/

hade bössinsamling på Uppsalas
/

BO hade ett torgstånd på ksalatorg varje lördag under sommaren.
Från torgståndet såldes ·aker och ting som föreningsmedlemmarna
själva samlat in. Infor. ation om BO's verksamhet spreds både
muntligt och via br chyrer.
Den 7 oktober fanns BO/epresenterat på Barn-Expo i Uppsala med
utställ-ning och info~ationsmaterial.
Under en vecka i nrkiber hade BO en informationskampanj i
Gottsunda med ~~;tionsstånd i Centrum och en utställning i
biblioteket.
Vecka 51 hade BO ia{formationskampanj och bössinsamling på -B&W
i Uppsala.
/
( BO-kampanjerna 1ya./4ied direkt kontakt nått 10 - 12.000
personer.)
/
Sponsorer under 1995: Uppsalahem, Pharmacia, Upsala
Handelsförening och Uppsala Köpmannaförbund.
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EGEN UTBILDNING
Barnombudsmannen har under året haft regelbunden handledning
av ps_ koterapeut. Det är viktigt. då BO ofta får ta del a mycket
djupa problem.
BO har deltagit i enstaka studiedagar och seminarier bl.a. om Barnkonventionen, droger o h våld.
BO deltog i "UNG NU"-mässan i Gävle i oktober.
PROJEKT
BO fick 1995 pengar ur Gillbergska fonden för att genomföra ett
projekt:
"HÄSTAR och FLICKOR". Fyra flickor i åldern 12-16 år erbjöds
kostnadsfritt utbildning i hästskötsel och ridning. Kursen pågick i
tio veckor (4 timmar per vecka). Flickorna rekryterades via
socialtjänstens ungdomsgrupper och skolkuratorer. Dessa flickor
hade av olika orsaker uppsökt nämnda instanser. Det är känt att
det ofta har en läkande effekt för ungdomar att syssla med djur och
att det stärker känslan för ansvar och disciplin. Det visade sig också
under kursens gång att flickorna stärktes och gladdes av att få ta
del av kunskapsutbud och ansvarstagande. Det uppstod också
vänskap och det var glädjande att se sammanhållningen och
empatin och viljan att hjälpa och stötta varandra. Under
sammankomsterna fanns det också plats och tid att prata och
diskutera om annat som kom upp.
Kursen leddes av en av barnombudsmännen som har en
ridläraru tbildning.
En av våra medlemmar, med iranskt ursprung, fick en ALUanställning hos BO under våren och genomförde då ett projekt:
"IRANSK UPPFOSTRAN I SVERIGE - en studie av några
högstadieelevers uppfattning och påverkan". Här framkom bl.a. att
det föreligger en stor skillnad mellan pojkars och flickors
uppfostran angående fritidsaktiviteter. Pojkar har större frihet och
får vara ute efter skoltid, även kvällstid, medan flickorna oftast är
mer eller mindre instängda efter skoltid. Iranska ungdomar
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upplever här i Sverige att de har svårt att komma loss från
familjeberoendet så att de kan delta i det svenska samhället. Detta
gäller såväl pojkar som flickor.
På hösten höll BO ett föredrag om detta projekt på 'Träffpunkten".
1

STATISTIK FÖR BARNOMBUDSMANNEN 1995
Totalt antal samtal:

1152 st.
\O~O

Av dessa är:
;2_$12,°/o -:l--8%-från

barn och ungdomar
1g °Jo -l6% från föräldrar
-.S9% från yrkespersoner
91
~'D , ,u ..§%-från övriga (ex. släkt vänner)

\01&
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Av gruppen barn och ungdom är:
59, (J
-@% flickor
Leo, '-f
--3-J.% pojkar
Av gruppen föräldrar är:
8'0 ¾ ~ % mammor
2.01a ~ % pappor
Dessutom har inkommit:
(OJ .-8-8- st. bussamtal

\ g3

81 st. luren på

Vilka olika problem har samtalen handlat om?
Bland barn och ungdomar har de flesta samtalen handlat om
kärlek, pubertet, kroppsuppfattning. Därefter kommer i
ordning:
mobbning, självmordstankar, kamratkonflikter, misshandel
och sexuella övergrepp.
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Bland v uxna har de flesta sam talen ha ndlat om flyktingfrågor.
Där efte r ko mme r i ordning: mobbning, sexuella övergre pp,
misshandel och konflikte r (av o lika slag , ex. ba rn-förälder e ller
lärare-elev ).
Bland barn och ungdomar som sökt oss har fördelningen över
åldrar varit jämn under 1995, till skillnad mot tidigare år då
koncentratio nen har legat på åldrarna 12 - 16 år. De t är glädja nde
a tt barn mellan 7 och 12 år ha r börja t ringa i större utsträckning.
Det visar bl.a. att vår satsning på låg-stad iet (Öppe t Hus och BObladet t.ex. ) har varit rätt.

BO har under sina föreläsningar och seminarier mött c:a
800 vuxna.
BO har mött c:a 5.500 elever, dels då grupper har besökt
BO och dels under alla skolbesök under året.

KOMMENTAR

BO ä r en unik verksamhet i landet genom att den är lokal och att
där finns god kännedom om Uppsala och d e resurser som finns där
för Uppsalas unga invånare. Genom att barn och v uxna kan nå BO
och få stöd och hjälp på ett tidigt stadium och i vissa fall bli
hänvisade till annan proffessionell hjälp, utgör BO en billig
samhällelig och viktig instans genom a tt hjälpbehövande tidigare
får hjälp av skola, sociala myndigheter, BUP etc. än de annars skulle
få.
Under 1995 har BO haft kontakt med fler barn och vuxna än
tidigare. Detta har varit möjligt tack var e a tt bemanningen har varit
3 ,5 tjänster i ställe t för 1,5. Tillgängligheten och den kvalite t BO vill
ge de sökande har varit en av de viktigaste fö rutsättningarna.

Slutord

Föreningens verksamhet växer ständigt. Medlemsantalet har under året nästan
fördubblats och kontakten med kommunens alla skolbarn tar allt fastare former: en ny
tidning som riktar sig till eleverna i årskurs tre har tillkcrr,mit , träffarna med olika
elevgrupper har intensifierats, ett projekt att utbilda elever ur årkurs fyra 1W barnombud
har initierats och skolklassbesöken hos 60 bara ökar i popularitet.
Under året har många kontakter med näringslivet knutits och resulterat i värdefulla
penningbidrag.
Ett försök att etablera samarbete med länets övriga kommuner misslyckades tyvärr, men
tanken på ett samarbete mellan Barnombudmannen I Uppsala och de övriga
kommunernas socialtjänst och skolor har inte övergivits. Vår föreningsverksamhet har
väckt intresse över hela landet och föranlett många kontakter med andra kommuner.
Förmodligen har vi snart efteriöljare på många platser i vårt land. Det känns mycket
tillfredsställande att kunna redovisa ett så framgångsrikt år som 1995.
Styrelsen tackar varmt dels Uppsala kommun som genom sin Socialnämnd och dess
föreningsbidrag gör verksamheten möjlig, dels fender, stiftelser och ett antal företrädare
för kommunens näringsliv för generösa bidrag, men framför allt tackar styrelsen
barnombudsmännen Gunilla Oltner och Ann-Mari Forsberg samt korttidsanställda
Gunnel Eneroth och Björn Horst för synnerligen engagerat arbete i kampen för barnets
rättigheter!
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