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

De som bestämmer
måste alltid bry sig
om vad som är 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.
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Barnets bästa

När kan du som har hand om ett barn kräva att
det som bestäms om barnet utgår från barnets
bästa?
Vem eller vilka bör vara med och avgöra vad som
är bäst för ett nyfött eller mycket litet barn?
Hur kan vi ta reda på hur ett nyfött barn vill ha
det?

Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se
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Delaktighet

Hur tidigt kan ett barn kan ha en egen åsikt?
Vad och hur mycket bör barnet få påverka – eller
bestämma själv?
Vad – eller vem – ska avgöra när ett barn ska få
vara med och påverka?
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Likabehandling

Hur kan vi göra för att inte begränsa barn utifrån
våra föreställningar och fördomar?
Diskriminering innebär att någon behandlas
annorlunda på grund av kön, könsidentitet,
sexualitet, tro, funktionsnedsättning,
ursprung eller ålder. I barnkonventionen tas
även ekonomiska förutsättningar upp. I vilka
sammanhang kan ett barn som du har hand om
bli behandlat på ett annat sätt än andra barn –
av dig eller av andra?

Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se
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Rätt till liv och
utveckling
Vad innebär rätt till utveckling?
Innebär det samma sak för alla barn?

Vad behöver ett nyfött barn för att dess
utveckling ska fungera bra?
Om barnet har särskilda behov?
Hur kan vi se till att varje barn får det stöd som
det har rätt till?

Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se

Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se

