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Barnrättspriset 2019 tilldelas Infoteket
Infoteket får Barnrättspriset 2019 för sitt arbete med att sprida kunskap,
inspiration och konkreta verktyg till barn och unga med
funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet. På det sättet bidrar
Infoteket till förverkligandet av barnets rättigheter.
2019 års Barnrättspris går till Infoteket om funktionshinder, som är en kunskapsresurs om
funktionsnedsättningar. Enligt artikel 23 i barnkonventionen har barn med funktionsnedsättning rätt
till ett fullvärdigt, anständigt liv och hjälp att aktivt delta i samhället.
– Infoteket är ett mycket gott exempel på en verksamhet som ger barn med funktionsnedsättningar
stöd att åtnjuta ett fullvärdigt liv, säger Gunilla Oltner, ordförande för BOiU.
Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU). Priset ska gå till en
verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s
barnkonvention. Bland tidigare pristagare finns Kulturnatten, Café Genomfarten och Föreningen 4H.
– Genom att sprida kunskap i form av föreläsningar, filmer och böcker ger Infoteket närstående och
personal i länet möjlighet att ge barnen det fullvärdiga liv de har rätt till. Med bland annat sina
barnboksserier om olika funktionsnedsättningar sätter de fokus på att barnet som har en diagnos är
som ”alla andra,” säger Gunilla Oltner.
Med Infoteket har Region Uppsala ett mycket gott exempel på en verksamhet där
barnkonventionens intentioner realiseras. BOiU är därför glad att kunna dela ut Barnrättspriset till
Infoteket inför just det år då barnkonventionen blir svensk lag.

Pristagaren
Infoteket om funktionshinder är en resurs för alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar.
På Infoteket finns bland annat ett bibliotek, ett visningstorg om kognitivt stöd och personlig vägledning.
Infoteket arrangerar öppna och kostnadsfria föreläsningar och kurser.
Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala.
Kontakt:
Eva-Lena Söderlund, verksamhetschef, eva-lena.soderlund@regionuppsala.se, 018 611 66 18

Prisutdelning
Var: Infoteket, S:t Johannesgatan 28D
När: den 20 november kl 12-13. Prisutdelning kl 12.30. Berätta gärna att du kommer.
Tidigare pristagare och info: boiu.se/barnrattspriset

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. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

