
Alla barn är lika 
mycket värda. 
Ingen får behandlas 
sämre.
Barnkonventionens artikel 2

Barnombudet i Uppsala län 

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.
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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.

Ändå blir barn kränkta eller får sämre möjlig heter 
på grund av till exempel varifrån de kommer, 
eller kanske för att de har en funktionsvariation 
eller att familjen inte har så mycket pengar. 

Alla vuxna har ansvar för att ändra på det.

Barnet har rätt att få utvecklas som en egen 
 person – inte utifrån vad andra förväntar sig av 
dem. 

Därför måste vuxna fundera på hur de pratar 
med och om barn. 

Läs mer och få tips på boiu.se
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De som bestämmer 
måste alltid bry sig 
om vad som är bäst 
för barn.
Barnkonventionens artikel 3

Barnombudet i Uppsala län 

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.
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Du som är barn: De som bestämmer över 
sådant som rör dig ska tänka på vad du 
behöver och vad du vill. 

Om du vill påverka något så är det första steget 
alltid att prata med den som bestämmer. Det 
kan vara en vuxen som du bor hos eller en 
lärare, men ibland är det en myndighet. Ta 
gärna hjälp av en vuxen, eller av BOiU.

Om det inte blir så som du vill ha det så ska 
den som bestämmer tala om varför!

Du som är vuxen: Du som har hand om 
ett barn kan kräva att barnets bästa ska 
finnas med i alla beslut som rör barnet. 
För att ta reda på barnets bästa ska den 
som bestämmer ta reda på vad barnet 
behöver och vad det vill. Ibland är det du 
som bestämmer – brukar du tänka på både 
barnets behov och vilja?
Läs mer och få tips på boiu.se
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Varje barn har rätt att leva och utvecklas så 
mycket som det är möjligt för just det barnet. 

Barn ska få trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett 
hem, möjlighet att leka och gå i skolan. Barn som 
behöver vård eller hjälp ska få det – så mycket 
som det bara går!

Alla barn ska slippa våld. Våld kan både vara 
taskiga ord, hot, att slå någon eller att hindra 
någon att leva på det sätt den vill. Våld mot barn 
eller mot någon annan i familjen är dåligt för 
barns utveckling.

Barn som har tvingats fly från ett land där 
de riskerar att dö eller fara illa har samma 
rättigheter som alla andra barn i Sverige. Var 
ett barn är fött eller uppväxt, eller hur det har 
kommit till Sverige spelar ingen roll: alla barn har 
samma rätt att leva och utvecklas – att ha ett bra 
liv, helt enkelt.
Läs mer och få tips på boiu.se
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Vuxna måste lyssna 
på barns åsikter. 
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De som bestämmer måste fråga barn hur de 
vill ha det. De måste lyssna på svaret och bry 
sig om det.

Barnets ”ålder och mognad” ska spela roll när 
vuxna bedömer hur mycket de ska bry sig om 
vad barnet tycker. 

Ändå glömmer vuxna ofta bort att fråga barn 
hur de vill ha det. Ibland så missar de att fråga 
på ett sätt som passar för barnet.

Du som är barn har rätt att påverka många 
saker i ditt liv. Det första steget är alltid att 
prata med den som bestämmer.

Du som är vuxen kan tänka på hur du gör 
för att ta reda på vad ett barn vill. Kom ihåg 
att barnets åsikter ska spela roll oavsett vem 
som fattar beslut. Allra minst ska barnet få 
information om viktiga saker.
Läs mer och få tips på boiu.se
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