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Ord och begrepp Förklaring 

Barnombudsmannen Är Sveriges barnrättsmyndighet och arbetar för barns 
rättigheter. Barnombudsmannen företräder barns- och 
ungas intressen och bevakar hur barnkonventionen 
efterlevs i samhället. Barnombudet i Uppsala län är en 
ideell förening som arbetar för att förverkliga FN:s 
barnkonvention. 

ekoterrorism En våldshandling, form av terrorism där motivet är 
kopplat till naturen, djurs välbefinnande eller till det 
ekologiska systemet. Ekoterrorism eftersträvar, till skillnad 
från ekosabotage, en vidare påverkan på samhället. 

grupptryck Försök till påverkan genom att influera någon, exempelvis 
till att göra något mot dennes vilja. Det kan handla om 
socialt tryck, exempelvis inom ett kompisgäng. 

kompromiss En form av förhandling och mellanväg för att tillfredsställa 
flera parter som inte kommer överens/befinner sig i en 
intressekonflikt. För- och nackdelar för alla inblandade 
balanseras och båda parter får ge upp en del av sina krav 
för att få igenom andra. 

Kultur- och fritidsnämnden Har det politiska ansvaret för verksamheter inom kultur 
och fritid. Stödjer och främjar kultur-, idrotts- och 
friluftsliv inom hela kommunen. 

namninsamling Ett insamlande av underskrifter som görs för eller emot en 
viss sak. Underskrifterna kan lämnas över till en 
beslutsfattare och på det sättet visa att många människor 
har en viss åsikt. 

prioritera Att rangordna olika alternativ, för att exempelvis kunna 
välja ut det som är viktigast/mest betydelsefullt.  
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skolstrejk Att utebli från skolundervisningen för att visa en 
ståndpunkt i en viss fråga. ”Fridays For Future” är en 
global rörelse som startades av Greta Thunberg som den 
20 augusti 2018 ensam satte sig utanför riksdagshuset i 
Stockholm i protest och för att lyfta miljöfrågan. 

utvisning Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person 
med utländskt medborgarskap från statens territorium. 
Om personen inte frivilligt lämnar landet får det göras mot 
personens vilja, med till exempel poliseskort. 

 


