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JOURVERKSAMHITEN
ivledlemmarna har medverkat till att jo urtelefonen har varit öppen
på kvällstid och fr.o.m. september även på söndagar. Fasta
öppettider var till en början må ndagar och torsdagar mellan
klockan 1 7 .00-21.00. I september blev d e nya öppettiderna
torsdagar mellan klockan 17 .00-19.00 och söndagar mellan klockan
15.00-18.00.
FÖRENINGSMÖTEN

8 februari
BO redovisade vad som var på gång och vi diskuterade ideer och
tankar kring planeringen av verksamhetens fortsatta arbete.
20 mars
Årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar hade vi besök av
Ann Karina Westerberg. Medlemmarna fick under hennes ledning
måla och skapa med olika material som Ann Karina sedan
sammanställde i ett collage.
7 maj

Vid detta möte hade vi Kenneth Ritzen som gäst. Han är
religionshistoriker och utbildare i flyktingfrågor och gav en
föreläsning om religionens och kulturens betydelse.

10 september
Information till medlemmarna om aktiviteter som skulle ske inom
BO, bl.a. en samtalsutbildning för medlemmarna med Agnetha och
en föreläsning av Gunilla på stadsbiblioteket på FN-dagen.
13 november
Inställt möte.

BO's verksamhet
INLEDNING
Barnombudsmannen i Uppsala (BO), som inte är någon myndighet,
har funnits sedan 1 april 1988. Denna verksamhet blev den första i
sitt slag i Sverige. Arbetsgivare är föreningen Barnombudsmannen i
Uppsala - en ideell förening. Under hela 1996 har två personer
varit anställda, en på heltid och den andra på halvtid. Ytterligare
två personer fanns på kansliet t.o.m. april månad. De var anställda
på ALU-projekt resp. med rekryteringsstöd.
Barnombudsmannens huvudsakliga verksamhet riktar 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 då 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.
Mobbning, som är det största probleme t i skolan, särskilt d en 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 missbruk, 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.
Flyktingbarns rädsla vid hot om utvisning.
Invandrarungdomars problem då familjens kultur krockar med den
kultur som de upplever tillsammans med svenska ungdomar.
Föräldrar.

Relationssvårigheter med barnen.
Vårdnadstvister.
Svårigheter vid umgänge då föräldrarna är skilda.
Problem i skolan, som:
• oro i klassen, konflikter
• mobbning: elev-elev
• mobbning: lärare-elev

Konflikter mellan lärare och föräldrar om barnen.
Man misstänker att 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 barn är utsatta för sexuella övergrepp.
Journalister från press, radio och TV som vill göra intervjuer.
Rådgivning till vänner eller grannar som ser problem i
barnfamiljer.
Information till vissa yrkesgrupper om arbetsmaterial om t.ex.
mobbning, våld, sexuella övergrepp, misshandel och missbruk.
Övriga yrkesgrupper: personal frå n BUP, skolledare, skolpsykologer,
kuratorer, polis, Rädda Barnen eller kyrkan i aktuella,
gemensamma ärenden.
Andra kommuner som funderar på att fina nsiera en verksamhet
liknande Barnombudsmannen i Uppsala.
Andra kommuner som kontaktat BO i individärenden.
Andra kommuner som vill ha BO's medverkan i skolan; d et kan
gälla seminarier eller handledning för personal, men också
medverkan bland eleverna. Ämnena varierar: mobbning, vänskap,
sexuella övergrepp etc. ·
Anonymitet.

Barn och ungdomar: av flickorna är d et 2/ 3 som väljer att vara
anonyma, och bland pojkarna är det 3/ 4.

Vuxna: 3/ 5 av mammorna och hälften av papporna väljer att vara
ano-nyma när de ringer.
Av släktingar är det också hälften som är anonyma.
Av övriga vuxna är det 2/ 3 som är anonyma.
Individärenden
Under 1996 har BO haft kontakt med 98 personer som sökt BO för
olika typer av svårare problem. Telefonsamtalen har pågått från 30
- 120 minuter och har i många fall åtföljts av besök.
BO har under året tagit emot 20 besök, vilket är en minskning mot
förra året. 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 14 ärenden kontaktat någon myndighet, i 15 ärenden
hänvisat och i 14 ärenden gjort anmälan till social myndighet eller
polis. Hänvisning av ärenden har till största delen varit till
socialsekreterare, skola eller familjerätten. Några har hänvisats till
BUP.
De flesta anmälningarna om att 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, socialsekreterare, 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 att 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 sett en
lösning på sitt problem.
Tidsåtgången per ärende har varit 1,5 timmar i genomsnitt.
De flesta ärenden har handlat om vårdnadstvister. Därefter
kommer ärenden som rört sig om problem i skolan. På tredje plats
kommer umgängestvister.

BO'S UTÅTRIKTADE VERKSAMHET
Ett antal föreläsningar för studerande vid högsko lor och gymnasier
och olika yrkesgrupper i ämnen som "BO's verksamhet" , "Tysta
barn", "Att förebygga mobbning" , "Att förebygga sexuella
övergrepp" och "Att uppfostra barn - ge kärlek och sätta gränser."
BO har också föreläst vid möten för föräldrar vid förskolor och
skolor.
BO har medverkat i arbetet mot våld och mobbning i skolor som
inte kunnat hantera dessa problem tillfredsställande. BO har dels
ingripit vid akut mobbning, dels besökt klasser i förebyggande
syfte. Detta arbete har visat 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 barne ts rättigheter, dels har vi blivit tillfrågade då man har
märkt våld, oro och negativa attityder i klassen .
BO har i några skolor utbildat kamratstödjare.
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 mö ten
* Paraplygruppen ang. sexuella övergrepp
* "Knyttet"- en grupp med representanter från landsting och
kommun som arbetat fram en handledning för personal ang. barn
till miss brukare.
* Flyktingbarnsgruppen
* FN-konventionsgruppen (Prod.enheten på Stadshuset/BO)
BO har haft å terkommande träffar med Rikskvinnocentrum för att
utveckla ett samarbete, i syfte att kunna fånga upp och ge hjälp och
stöd åt barn till misshandlade kvinnor.

I december tog BO initiativ till en träff med representanter från de
olika mottagningarna inom BUP och Vuxenpsyk. Initiativet togs
utifrån de kontakter BO har haft med barn som fått hjälp av BUP
och/ eller har psykiskt sjuka föräldrar. Syftet var dels att informera
om BO's verksamhet och dels att få ta del av BUP's och Vuxenpsyk's
eventuella samarbete vad det gäller dessa barn.
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. Utskick av resultat har gått till
rektorer och elevråd.
BO har, som tidigare, en referensgrupp, bestående av elever i
årskurs 6.
BO har bildat en ny referensgrupp med högstadieelever.
BO startade en liten tidning, "BO-bladet", som gick ut ett par gånger
per termin till kommunens alla elever i årskurs 3. På detta sätt
nådde vi c:a 6000 barn. Redaktionen har bestått av tre barn och två
vuxna. P.g.a. minskade personalresurser hos BO upphörde
utgivningen av "BO-bladet" i samband med att två personer slutade
innan sommaren.
Under hösten fick årskurs 4 i kommunens grundskolor ett
erbjudande: "BO kommer ut i klassen under en lektionstimme och
informerar om verksamheten och samtalar med barnen om hur
man skall vara mot varandra för att alla ska må bra i skolan. Under
samtalen med eleverna anknyts till barnkonventionen". Som vanligt
blev det rusning; inom en vecka var alla tider uppbokade och
många ställde sig i kö. I möjligaste mån tog vi oss an även de som ej
kom med på de ordinarie tiderna och resultatet blev att vi besökte
24 skolor och 2 till 3 klasser i varje skola.
BO hade öppet hela sommaren -96, c:a 10 timmar i veckan.
BO hade även öppet på juldagen och annandagen. Inför d etta
öppethållande annonserades i UNT och Radio Uppland.

Under kvällen och natten till lucia ordnade BO följande
arrangemang:
En manskapsbod, som kommunen lånat ut gratis, ställdes upp på
Stora Torget (inkoppling av elskåp bjöd Uppsala Energi på). I
vagnen fanns bord och stolar, värme och kokmöjligheter.
Skuttungebagar'n skänkte en stor mängd lussekatter och
pepparkakor. Föreningens medlemmar turades om att vara i
vagnen och prata med ungdomarna och bjuda på fika, och att
vandra på sta'n. Det hela blev mycket lyckat; vi kunde hjälpa och
stötta de ungdomar som behövde komma hem eller till sjukhus, och
för övrigt samtala eller bara finnas till hands. Många ungdomar
uttryckte sin tacksamhet och uppskattning. Under denna kväll
invigde BO sina vind-jackor med tryck, sponsrat av G.U.C.
Studie besök.

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
platser, där man har funderingar på att starta liknande
verksamheter. I år har man kommit från Vä,xjö bl.a.
FN-konventionen om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen ser som en av sina viktigaste uppgifter att
sprida kunskap om FN-konventionen om barnets rättigheter.
I BO's verksamhetsplan för 1997 står som främsta mål: "Att alla
barn skall känna till FN-konventionen om barnets rättigheter och
dess innehåll för att hävda sin rätt".
BO knyter alltid an till d e olika artiklarna i konventionen i samtal
med elever under sina skol- och klassbesök.
Barn- och ungdomskulturgruppen som BO är medlem i anordnade
under hösten en tävling för årskurs 3. Syftet var att få lärare och
elever uppmärksammade på artikel 2 i FN-konventionen: "Barn har
lika värde". Eleverna ombads att i bild och dikt uttrycka artikelns
innehåll. Vid ett samarrangemang med Domkyrkoförsamlingen på
FN-dagen den 24 oktober i Domkyrkan delade BO ut priser till de
klasser som deltagit i tävlingen.

Projektet Barnens Hus i Uppsala - 26:an.
26:an har efter enträget arbete lagts ned. De sista planerna var att
26:ans frivilliga skulle samarbeta med Röda Korsets Team City.
Team City är ungdomar som går på sta'n fredagkvällar. Till 26:an
skulle barn och ungdomar som drev på sta'n kunna komma och
Team City skulle vara länken. Halva vårterminen förflöt och då BO
äntligen hittade en bra cafe-lokal, som skulle hyras för 26:an,
ångrade sig lokalinnehavaren och någon ork fanns sedan ej kvar
hos de frivilliga att fortsätta.
Marknadsföring.

Alla elever i grundskolan har fått varsin linjal med kort
information om BO.
Broschyrer har tagits fram under 1996, och de har spridits till barn,
ungdomar, yrkespersoner, privatpersoner och näringslivet.
BO's enklaste folder om verksamheten har översatts till persiska
och kurdiska och spridits främst till vuxna SFI-elever på Balderoch Arosskolan och PRISMA.
BO har använt de affischer som framställdes 1995, dessa finns
uppsatta på skolor, bibliotek, vårdcentraler m.m. Affischerna
används även vid utställningar.
BO hade affischer på samtliga stadsbussar under två veckor i
oktober.
G.U.C. (Grafiskt Utbildnings Center) har sponsrat tryck av affischer
till buss-reklamen och tryck på jackor.
BO har kontakt med länsförsäkringar och TV4-Uppland; små korta
inslag om BO är på gång att spelas in för att sedan sändas under
TV4-Upplands reklaminslag.
Radiokanalen NRJ har kontaktat BO och erbjudit sig att sända
"jinglar" med budskap om vad ungdomar kan ringa till BO om. NRJ
bjuder på viss sändningstid och åtar sig dessutom att skaffa
sponsor för resten av sändningskostnaderna.

BO söker ständigt pengar ur olika fonder, dels till verksamheten,
dels till olika projekt.
Sponsorer under 1996: Uppsalahem, Upsala Handelsförening och
Uppsala Köpmannaförbund, Länsförsäkringar, G.U.C. och NRJ.

EGEN UTBILDNING
Barnombudsmannen har under året haft regelbunden handledning
av psykoterapeut. Det är viktigt, då BO ofta får ta del av mycket
djupa problem.
BO har deltagit i enstaka studiedagar och seminarier, bl.a. en
tvådagars konferens där kontakttelefoner för barn och ungdom
från hela Norden deltog.
PROJEKT
Ett ALU-projekt har genomförts under hösten. Tolv kurdiska
föräldrarpar med barn 10 - 16 år har tillfrågats om barnuppfostran
och det som kan vara svårt att handskas med som förälder med en
annan kultur. Svaren bearbetas nu och resultatet presenteras under
våren.
STATISTIK FÖR BARNOMBUDSMANNEN 1996
Totalt antal samtal:

1030 st.

Av d essa är:
25,2% från barn och ungdomar
18% från föräldrar
50% från yrkespersoner
6,8% från övriga (ex. släkt, vänner)
Av gruppen barn och ungdom är:
59,6% flickor
40,4% pojkar

Av gruppen föräldrar är:
80%
mammor
20%
pappor
Dessutom har inkommit:
101 st. bussamtal
183 st. luren på
Vilka olika problem har samtalen handlat om?
Bland barn och ungdomar har de flesta samtalen varit
kontaktsamtal, där man ej sagt sig ha några större problem.
Därefter kommer i ordning: mobbning, sexualitet-pubertet,
misshandel och problem i samband med föräldrars
skilsmässa Andra vanligt förekommande problem har varit
konflikter av olika slag, ensamhet, föräldrars missbruk och
sexuella övergrepp.
Bland vuxna har de flesta samtalen handlat om vårdnads- och
umgängestvister. Därefter kommer i ordning: problem i
skolan, misshandel, mobbning och flyktingfrågor.
Bland barn och ungdomar som sökt oss har fördelningen över
åldrar varit relativt jämn, förutom en klar topp i gruppen 10-11
år, vilket delvis kan ses som en följd av årets satsning på årskurs 4.
Gruppen 14-15 år låg något över medel.
BO har under sina föreläsningar och seminarier mött c:a
900 vuxna.
BO har mött c:a 6000 elever, dels då grupper har besökt
BO och dels under alla skolbesök under året.

KOMMENTAR

BO är en unik verksamhet i landet genom att den är lokal och att
där finns god kännedom om Uppsala och de resurser som finns för
Uppsalas unga invånare. Genom att barn och vuxna kan nå BO och
få stöd och hjälp på ett tidigt stadium utgör BO en billig samhällelig
och viktig verksamhet. BO hänvisar ofta till annan proffessionell
instans och de sökande får tidigare hjälp av skola, sociala
myndigheter, BUP etc. än de annars skulle få.
Under 1996 har BO tyvärr ej haft samma goda förutsättningar som
under 1995. Personalbemanningen under hösten har varit 1,5
tjänst istället för 3.5 tjänster, som det var under 1995. Detta har
påverkat tillgängligheten, antal ärenden och besök, och möjligheten
till utåtriktad verksamhet.
BO har under 1996 mer än tidigare givit barn möjlighet att komma
till tals om sin situation vid de många skolbesöken. Barns rätt att
komma till tals har BO sett som det viktigaste att arbeta för, både i
individuella ärenden och i skolan.

SLUTORD
Barnombudsmänne ns engagemang i samhällsfrågor fortsätter att
öka, dels därför att föreningens verksamhet för varje dag blir mer
känd, dels därför att de tjänster som barnombudsmännen utför
inger stort förtroende.
Emellertid är föreningens dilemma det, att den utökade
verksamheten inte täcks av ökade anslag. Det är bekymmersamt att
som extra arbetsuppgift ha att jaga sponsorer. Denna konflikt
mellan åtaganden och finansiering kan givetvis lösas genom att
föreningen omedelbart anpassar verksamheten efter givna
ekonomiska förutsättningar, men den lösningen vore detsamma
som att tvingas avfärda många barn och ungdomar, som söker BO's
hjälp.
Jakten på pengar fortsätter därför oförtrutet.
Ändå visar det gångna året, att BO's verksamhet skulle behöva
förändras. Det djupa samhällsengagemanget kräver såväl högre
status för barnombudsmännen än vad föreningsformen kan
erbjuda, som fastare förankring i finansieringssystemet än vad
årliga föreningsbidrag ger. Av den anledningen måste föreningen
börja se över sin verksamhet så, att den kan anpassas till andra
samarbetsparter och annan finansiering.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till barnombudsmännen
Gunilla Oltner och Ann-Mari Forsberg för synnerligen värdefullt och
uppskattat arbete under 1996 samt Björn Horst för god och
proffessionell marknadsföring och Jaana Mikkonen för gott arbete
med katalogisering, uppdatering och systematisering av material
som rör barn och barns problem.
Uppsala i mars 1997
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