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

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.

2019 maj.
Handledningsmaterial för personal.
Föräldramaterial finns att skriva ut
från boiu.se/material

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

Varje barn ska ha lika möjligheter att få sina rättigheter
tillgodosedda. Det spelar ingen roll vilken hudfärg,
könsidentitet, sexualitet, religion, politisk eller annan
åskådning, funktionsvariation, börd, ställning, egendom, eller
vilket kön, språk eller ursprung barnet eller dess föräldrar/
vårdnadshavare har.
Vi vet att många barn trots detta blir kränkta eller får sämre
möjligheter på grund av varifrån de eller föräldrarna kommer,
på grund av att de kanske har en funktionsnedsättning eller
att familjen inte har så mycket pengar.
Barnet har rätt att få utvecklas som individ – inte utifrån
förväntningar på kön eller sexualitet. Det innebär även att vi
som vuxna måste fundera på hur vi bemöter barn.

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

De som bestämmer
måste alltid bry sig
om vad som är bäst
för barn.
Barnkonventionens artikel 3

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.

2019 maj.
Handledningsmaterial för personal.
Föräldramaterial finns att skriva ut
från boiu.se/material

De som bestämmer m
 åste
alltid bry sig om vad som är
bäst för barn.
Barnkonventionens artikel 3

En mening om ”barnets bästa” finns i flera svenska lagar idag.
Men många vet inte hur de ska ta reda på vad som är barnets
bästa. Ofta tillfrågas inte ens barnet eller barnen själva.
Du som har ansvar för ett barn kan kräva att de beslut som tas
kring barnet ska bygga på en bedömning av barnets bästa. Så
ska det vara både när beslutet rör barnet som individ och som
del av en grupp.
För att ta reda på vad som blir bäst för barn kan vi titta på
vad som brukar fungera, och vad barnet själv vill – barnets
behov och barnets intresse. Vi kan också kolla med vuxna runt
barnet hur de ser på barnets behov. Det är också viktigt att
fundera på hur vi ställer frågor till barn. Små barn och barn
med vissa funktionsnedsättningar kan behöva anpassning
och kreativa dialogformer för att kunna komma till tals.
Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se

Alla barn har rätt att
leva och utvecklas.
Barnkonventionens artikel 6

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.

2019 maj.
Handledningsmaterial för personal.
Föräldramaterial finns att skriva ut
från boiu.se/material

Alla barn har rätt att leva
och utvecklas.
Barnkonventionens artikel 6

Varje barn har rätt att leva och har rätt att utvecklas såväl
psykiskt som fysiskt. Om barnet behöver olika former av stöd
så ska det få det – så mycket som det bara går.
I Sverige kan utmaningen kring rätten till liv handla om att
cirka 50 barn varje år tar sitt liv på grund av mobbning – och
ännu fler av andra orsaker. Att få utvecklas kan handla om att
få rätt stöd i skolan eller på fritiden, eller att få vård.
Sverige tar också emot många barn från länder där barnen
riskerar att dö om de blir kvar. När de har kommit hit så ska
de få ett hem, gå i skola och få den vård de behöver för att må
bra.

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

Vuxna måste lyssna
på barns åsikter.
Barnkonventionens artikel 12

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.
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Handledningsmaterial för personal.
Föräldramaterial finns att skriva ut
från boiu.se/material

Vuxna måste lyssna på
barns åsikter.
Barnkonventionens artikel 12

Alla barn som kan bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka
dem. Barnets ålder och mognad ska spela roll när vuxna
bedömer hur stor betydelse åsikterna ska ha.
Vuxna glömmer ofta bort att fråga barn hur de vill ha det,
och ibland så missar de att fråga på ett sätt som fungerar för
barnet.
Du som har ansvar för ett barn kan tänka på hur just du
gör för att ta reda på vad barnet vill. Kom också ihåg att
barnets åsikter ska spela roll oavsett vem som fattar beslut,
och oavsett om det handlar om barnet som individ eller i en
grupp. Allra minst så ska barnet få information om de saker
som är viktiga för barnet.
Fundera på hur tidigt ett barn kan ha en egen åsikt, samt vad
och hur mycket barnet bör få påverka – eller bestämma själv.
Alla kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Kontaktuppgifter till ställen där det går att få stöd hittar du på boiu.se

