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BRIS 40 år - tema fysiskt och psykiskt våld,
sexuella övergrepp och myndigheters agerande.
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BRIS-mejlen och BRIS-chatten

BRIS-mejlen ger personligt svar inom några dagar.
På Diskussionforum som också finns på BRIS.se
kan barn och ungdomar kommunicera med
varandra med översyn av en vuxen moderator.
På BRIS-chatten kan du anonymt chatta
direkt med en vuxen på BRIS.

www.bris.se

BRIS 116 111

– för dig upp till 18 år.
Måndag till fredag:
kl 15-21
Lördag, söndag och
helgdag: kl 15-18

BRIS Kanslier
BRIS
Box 3415
103 68 Stockholm
Tel: 08-598 888 00
Fax: 08-598 888 01
E-post: info@bris.se
BRIS region Nord
Kungsgatan 36
903 25 Umeå
Tel: 090-203 65 10
Fax: 090-203 65 11
E-post: bris.nord@bris.se
BRIS region Väst
Hvitfeldtsgatan 14
411 20 Göteborg
Tel: 031-750 11 30
Fax: 031-750 11 31
E-post: bris.vast@bris.se
BRIS region Mitt
115 26 Stockholm
Tel: 08-598 888 10
Fax: 08-598 888 11
E-post: bris.mitt@bris.se
BRIS region Syd
Östra Rönneholmsvägen 7
211 47 Malmö
Tel: 040-690 80 70
Fax: 040-690 80 71
E-post: bris.syd@bris.se
BRIS region Öst
Korsgatan 2, Hus E
602 33 Norrköping
Postadress: BRIS
601 86 Norrköping
Tel: 011-440 05 50
Fax: 011-440 05 51
E-post: bris.ost@bris.se

www.barnperspektivet.se
för alla vuxna som har
frågor om barn

BRIS Vuxentelefon
– om barn

Måndag till fredag:
kl 10-13

077-150 50 50

116 111

bris

– Barnens Rätt I Samhället – är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som
far illa. bris är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i
bris verksamhet är bris 116 111 , bris -mejlen och bris -chatten dit barn
och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när
de behöver stöd av en vuxen. bris fungerar också som opinionsbildare och
remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de
principer som slagits fast i FN:s barnkonvention ska tillämpas fullt ut. bris
använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på
olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. bris
tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om egna
eller andras barn.
bris bildades år 1971 och är organiserat i ett förbundskansli och fem regionala
kanslier. Kanslierna finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och
Umeå. bris verksamhet bygger på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och
gåvor från såväl privata som offentliga givare. bris har sammanlagt över 600 frivilliga medarbetare som bemannar bris 116 111 , bris-mejlen och bris-chatten.
De frivilliga medarbetarna rekryteras, utbildas och handleds av anställd brispersonal. bris Vuxentelefon – om barn, bemannas vanligtvis av anställda brisombud och kostar som ett vanligt samtal.

innehåll

4
6

#1/2011

Generalsekreter
aren har ordet
BRIS kravställan

7
15

BRIS stödverk
samhet år 2010

19

Tema sexuella
övergrepp
– analys

20

Sexuella kränkn
ingar på nätet

Redaktion
Utgivare BRIS, Barnens Rätt
I Samhället
Adress BRIS-tidningen
Barn & Ungdom
Box 3415
103 68 Stockholm
www.bris.se

22

Tema fysiskt och
psykiskt våld
– analys

25
27
28
29

Tema våld och
sexuella över
grepp – BRIS
dokumentation
shistorik
Tema myndighets
problem – analys
Tema myndighet
sproblem – BRIS
dokumentations
historik
Ur BRIS Diskus
sionsforum
Webbenkät myn
dighetsproblem

30

Tema barnrätt

31

BRIS och FN:s
rekommenda
tioner

36
39
42

Våld är oaccepta
belt – forskning

44

För få åtal väcks
– analys
Samhället måste
minimera risk
faktorer
Förbundsstyrel
seordföranden
har ordet

Redaktionskommitté
Göran Harnesk, Olof Hülphers, Karin
Johansson, Peter Irgens, Cecilia
Nauclér, Johnny Nordström, Eva
Stenelund, Eva Waltré, Laila Wold, My
Zinderland

Text Maja Aase, Mia Berg, Malin
Ekmark, Cecilia Nauclér, Gunnar
Sandelin och Ulla Tillgren

Tryck AB Grafiska Punkten, Växjö

Foto Johan Bergling och Anna
Rehnberg

Omslagsbild Thomas Fröling

Redaktör Cecilia Nauclér

Illustrationer Lovisa Burfitt, Thomas
Fröling, Bianca Kronlöf och Lena
Sjöberg

Ad Kristina Schollin-Borg

Papper Arctic Volume

Ansvarig utgivare Göran Harnesk,
generalsekreterare BRIS

BRIS-rapporten
2011
krönika

Det viktigaste för BRIS under år 2011 är att
utifrån BRIS-rapporten lyfta fram våld och
övergrepp mot barn och ungdomar i alla
dess former. Arbetet kommer att inriktas på
att ansvaret ligger hos myndigheterna. BRIS
generalsekreterare Göran Harnesk förväntar
sig en transparens i dialogen med våra
makthavare.

Kunskap ska spridas
utifrån 40 års erfarenhet

text
bild
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Vårt mål är att inte något barn
som befinner sig i en utsatt
situation ska behöva känna sig utlämnad
utan istället bli stöttad och lyssnad på.

lyfter fram våld, övergrepp
och myndighetsansvar som sitt övergripande
tema sker det i relation till vad som har hänt på
området under 40 år. Det var ju för att stoppa
barnmisshandeln som BRIS pionjärer grundade
organisationen år 1971, så det finns mycket erfarenhet att bygga på.
– Frågor som vi vill få besvarade är vad som
egentligen har hänt under dessa 40 år. På vilket
sätt har utvecklingen gått framåt? Har skyddet
ökat eller minskat? Det här är verkligen någonting viktigt att sätta fokus på och jag förväntar
mig en transparens, en öppenhet i dialogen från
våra myndigheters sida när det gäller att påvisa
brister och hur de ska arbeta för att förstärka och
förbättra skyddet, säger Göran Harnesk.
– Vårt mål är att inte något barn som befinner sig i en utsatt situation ska behöva känna sig
utlämnad utan istället bli stöttad och lyssnad på.

när bris under året

Samspel mellan politiska instanser

Ytterst handlar kvaliteten på barnskyddet om ett
samspel mellan regering, riksdag, kommuner och
landsting. BRIS ser ibland ser att den kommunala
självbestämmanderätten går före de nationella intentionerna. Det kan göra barn till vinnare eller förlorare beroende på vilken kommun de råkar bo i, konstaterar Göran Harnesk. Under år
2011 krävs det därför mycket lobbyarbete för att

komma tillrätta med ojämlikheten mellan kommunerna vad gäller samhällets skydd mot barns
utsatthet av våld och övergrepp.
– Många gånger känner kommunerna inte till
det BRIS ser och hör och därför blir vår strategi
att gå varsamt fram och tydligt påtala de faktiska
bristerna utan att vara förebrående, säger BRIS
generalsekreterare. Sedan summerar han att det
visserligen har hänt mycket under de senaste tio
åren ur ett barnperspektiv, men att det fortfarande ändå inte är ovanligt att starka signaler om
insatser inte verkställs i alla led.
– Exempelvis utreds Barnskyddsutredningen
(se BRIS-tidningen #4/2010) fortfarande och
mobbningen minskar inte, trots allt. Jag ser Barnoch elevombudet (BEO) som en viktig faktor,
men allra viktigast är förhållningssättet på skolorna i hela vuxenledet från den yttersta skolledningen till personal och föräldrar. När det gäller
olika former av våld mot barn vill vi arbeta för att
stärka den sociala kompetensen och civilkuraget
hos vuxna, säger han.
– Modet finns i det svenska samhället, men
på individnivå kan det vara svårt att agera, till
exempel om ett barn skriker i lägenheten bredvid
är det vanligt att vi inte gör någonting. Därför
är myndighetsansvaret så viktigt; att man vet att
man gör sin plikt när man anmäler och sedan tar
socialtjänsten över.
1/2011 • BRIS-rapporten
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Kravställan BRIS 2011
• Öppet dygnet runt i BRIS 116 111.

Konkreta verktyg till professionella

En annan betydelsefull fråga under året är
utvecklingen av BRIS interna arbete. Organisationen kommer att fortsätta att sträva
efter att kunna ha öppet dygnet runt, men
förutsättningarna för ett sådant öppethållande av telefonlinjer skapas genom pengar
och därför anser Göran Harnesk att de blygsamma statliga bidragen måste öka betydligt
i framtiden. En viktig profilfråga är också
att genom utbildningar, seminarier och
föreläsningar via den tämligen nystartade
BRIS-akademin, bli bättre på att förmedla
den kunskap som BRIS står för. För detta ändamål kommer pengar att öronmärkas med
målsättningen att ge konkreta verktyg till
akademins utåtriktade arbete, som främst
riktar sig mot professionella som möter barn
och ungdomar till vardags.
När Göran Harnesk blickar framåt säger
han luttrat att ett valår alltid medför stora förväntningar, men att vi nu har fått en politisk
markering i form av en barn- och äldreminister med ansvar för grupper i samhället som
har svårt att göra sina röster hörda. Därför är
han förväntansfull, ”utser man en barnminister så vill man ju något”, menar han.
– Samtidligt vill jag vara tydlig med att
BRIS inte kan vara på alla arenor samtidigt.
Vår linje är att vara både proaktiva och reaktiva. Vi kommer att driva våra frågor och informera utifrån den kunskap som vi har.  
6
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BRIS vill kunna erbjuda alla barn möjlighet att kontakta oss för
stöd och hjälp när barnet behöver det, oavsett vilken tid på dygnet.
För utsatta barn kan det vara avgörande att få en snabb kontakt
med en vuxen efter misshandel eller övergrepp, men socialjourer
finns inte tillgängliga i alla kommuner och dessutom kan det vara
ett alldeles för stort steg för många att kontakta en myndighet.  
• Ett Barnfridscentrum, ett nationellt kunskaps- och forsknings-

centrum som kan stötta de myndigheter som handlägger ärenden
rörande misshandel av barn och sexuella övergrepp. Centret ska
finnas tillgängligt för de som i sitt arbete kommer i kontakt med
drabbade barn för att få uppdaterad kunskap och behov av konsultation eller hjälp. Barnfridscentret ska även kunna erbjuda drabbade barn och deras anhöriga en första kontakt av stöd och hjälp.

• Barnskyddsutredningen som presenterades sommaren 2009

är ett utmärkt förslag för stärkt barnskydd och bör genomföras i
sin helhet. Dessutom anser vi att krav på specialkompetens i att
möta utsatta barn ska finnas hos de yrkesgrupper som ska vårda
och skydda barn som socialtjänst, sjukvården, polisen samt inom
rättsväsendet. Att samtala med barn bör vara ett obligatoriskt kurselement i alla utbildningar som rör barn.

• Att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning så

att barnets bästa måste tillgodoses i alla beslut som rör det.

• Att rättsväsendet måste ha större barnfokus där barnens berättelser

tas på större allvar. Det måste också finnas möjlighet till att kunna
döma vårdnadshavare till behandling istället för straff och domar
måste kunna omvandlas till behandling. Familjedomstolar specialiserade på misshandel och övergrepp med en barnkompetensbakgrund
skulle kunna drivas på försök i Stockholm, Göteborg och Malmö.

statistik
krönika

Sammanfattning

dokumentation0
år 201

Under år 2010 hade BRIS sammanlagt
115 335 kontakter med barn och unga.
Dessa kontakter förekom i alla BRIS
stödverksamheter: i telefonen, mejlen och
chatten samt i BRIS forum på BRIS.se.
Summan innebär en ökning sedan
år 2009.
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Antal kontakter
BRIS kontakter

Stödjande kontakter 2001-2010			
2010

2009

29%
Kontakter i BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten

Kontakttyp

80 687

78 047

Kontakter i BRIS forum

34 648

31 757

115 335

109 804

Totalt antal kontakter

71%

Antal
60000
50000
40000

Fördelning av kontakter i BRIS 116 111,
Antal
BRIS-mejlen och BRIS-chatten
n = 80 687
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8

BRIS 116 111

BRIS STÖDVERKSAMHETER

Kategorisering av kontakter

Övriga kontakter

Det finns flera sätt barn och unga kan använda för att få kontakt med en engagerad
och lyssnande vuxen på BRIS; antingen kan
man ringa, mejla eller chatta. Den som svarar är någon av BRIS drygt 600 frivilliga
medarbetare som arbetar i BRIS stödverksamhet för barn och unga.
Under år 2010 ökade det totala antalet
kontakter i stödverksamheterna och summan
av de stödjande kontakterna blev över 52 000.
För andra året i rad är det kontakterna i BRISchatten som har ökat mest. Det kan vara en
följd av att BRIS under året tack vare ökat anslag från Allmänna Arvsfonden haft möjlighet att utöka tillgängligheten i chatten, genom
att erbjuda barnen generösare öppettider och
genom att fler jourare utbildats i att ta emot
barnens chattar. Förhoppningen är att kunna
fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten i stödverksamheternas alla kanaler.

Varje gång ett barn tar kontakt med BRIS
sparas viss information om den kontakten
i BRIS databas. Detta görs för att BRIS
på ett så bra sätt som möjligt skall kunna
fungera som barns röst i det utåtriktade
opinionsarbetet. För att kunna föra barns
talan är det viktigt att BRIS dokumenterar vad barnen pratat om; vilka svårigheter
barnen upplever och vad de känner att de
skulle behöva för att deras situation ska
kännas bättre.
Först görs en inledande kategorisering
av kontakterna. Denna kategorisering
innebär att mottagaren gör en bedömning
av kontaktens karaktär. Varje kontakt bedöms tillhöra en av två möjliga kategorier,
antingen är kontakten av stödjande karaktär
eller av övrig karaktär.

En kontakt bedöms vara av övrig karaktär
när kontaktaren är tyst och inget samtal
äger rum. En övrig kontakt är också när
barnet på ett uppenbart sätt vill skämta
med, eller testa BRIS. Barnets syfte med det
kan vara att undersöka om den vuxna person som svarar verkar vettig nog för vidare
och mer seriös kontakt.
Under år 2010 minskade de kontakter
som bedömts vara av övrig karaktär andelsmässigt, vilket automatiskt innebär att andelen stödjande kontakter har ökat. Detta
kan bero på flera orsaker; en anledning kan
vara att BRIS jourare blivit ännu bättre på
att stötta barn att våga ha en seriös kontakt och en annan anledning kan vara att
barns behov av stödjande kontakt i större
utsträckning kunnat tillgodoses av BRIS
genom ökad tillgänglighet.
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Fördelning av kontakter
Områden som ökat mest under 2010

Kanalfördelning
Stödjande kontakter
6 178

Skolan

4 931
7 224

Kamrater

5 984

7 348 st
31%

4 073

Mobbning/kränkande behandling

BRIS 116 111
BRIS-mejlen
BRIS-chatten

3 053 st
13%

3 051

13 327 st
56%

5 943
5 243

Rädsla/oro
2 075
1 631

Fritid

n = 23 728
4 387
3 983

Familjekonflikter
Kärlek

3 877
3 476

Myndighetskontakter

7 348 st
31%

1 492
1 143

Sex

BRIS 116 111
BRIS-mejlen
BRIS-chatten

3 053 st
13%
13 327 st
56%

2 242
1 940

Ensamhet

3 740
3 444
0

n = 23 728

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
2010, n = 23 728
2009, n = 21 611

Stödjande kontakter

En stödjande kontakt är en kontakt där mottagaren bedömer att barnet har haft för avsikt att nå fram till ett allvarligt menat möte
med en vuxen på BRIS för att få stöd, råd eller information. Det är de stödjande kontakterna som utgör underlaget för det utåtriktade arbetet genom att viss information om
kontakten, exempelvis vilket ämnesområde
kontakten berört, dokumenteras av mottagaren efter att kontakten avslutats.
Under år 2010 var det allra vanligast att
de stödjande kontakterna berörde områdena

kamrater, skolan, rädsla/oro, familjekonflikter och mobbning/kränkande behandling.
Det innebär att det inte skett någon stor
förändring sedan år 2009 gällande de vanligaste kontaktområdena.
De kontaktområden där den allra största
förändringen skett är de områden som redan från början varit stora, som exempelvis
skolan, kamrater och mobbning/kränkande
behandling.
Områdena myndighetskontakter och fritid
har ökat mest av de områden som är mindre
till antalet kontakter.
1/2011 • BRIS-rapporten
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Vanligaste kontaktområden
De 20 vanligaste kontaktområdena
2010
Kontaktområde

Andel av
totalt antal
kontakter

Antal

Kamrater

7224

30,4%

5984

27,7%

Skolan

6178

26,0%

4931

22,8%

Rädsla/oro

5943

25,0%

5243

24,3%

Familjekonflikter

4387

18,5%

3983

18,4%

Mobbning/kränkande behandling

4073

17,2%

3051

14,1%

Kärlek

3877

16,3%

3476

16,1%

Ensamhet

3740

15,8%

3444

15,9%

Identitetsutveckling

2334

9,8%

2058

9,5%

Annan psykisk ohälsa

2280

9,6%

2112

9,8%

Sex

2242

9,4%

1940

9,0%

Sorg

2227

9,4%

1998

9,2%

Fysisk misshandel

2166

9,1%

1897

8,8%

Fritid

2075

8,7%

1631

7,5%

Boende

2041

8,6%

1890

8,7%

Andel av
totalt antal
kontakter

Existentiella/livsfrågor

2026

8,5%

1834

8,5%

Kropp/utseende

1931

8,1%

1828

8,5%

Stress

1801

7,6%

1531

7,1%

Skilda föräldrar

1780

7,5%

1499

6,9%

Självmord/självmordstankar

1604

6,8%

1515

7,0%

Sexuella övergrepp/ofredanden

1575

6,6%

1571

7,3%

n 2010 = 23728
n 2009 = 21611

10

2009

Antal
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Varje gång BRIS har ett stödjande
telefonsamtal, mejl eller chatt,
registreras detta som en stödjande
kontakt i BRIS databas. Oftast
berör kontakten mer än ett enda
område och detta gör att i en
tabell som visar hur stora andelar
av BRIS stödjande kontakter som
handlat om varje område blir summan av andelarna mer än 100 %. I
genomsnitt handlar varje kontakt
om tre olika områden.

statistik
krönika

Områden – boende
Områden – Placerade barn

Områden - Barn med särlevande föräldrar

Boende

Skilda föräldrar

Myndighetskontakter

Familjekonflikter

Vanvård/
Omsorgssvikt

Boende

Fysisk misshandel

Vuxnas missbruk/
riskbruk

Ensamhet

Vanvård/
Omsorgssvikt

Sorg

Fysisk misshandel

Sexuella övergrepp/
ofredande

Ensamhet

Familjekonflikter

Vuxnas fysiska/
psykiska ohälsa

Psykisk misshandel

Sorg

Rädsla/oro

Psykisk misshandel
0
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%
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Placerade barn, n= 504

Barn med särlevande föräldrar, n = 3 993

Oavsett boende, n = 23 728

Oavsett boende, n = 23 728

Placerade barn

Barn med särlevande föräldrar

Om man tittar på de kontakter som handlar
om barn där det framkommit att barnet bor
i familjehem, behandlingshem eller motsvarande, kan man se att det är betydligt
vanligare att dessa berör området boende,
än vad det är om man tittar på alla kontakter oavsett boende. Det är också betydligt
vanligare att de kontakterna handlar om
myndighetskontakter, vanvård/omsorgssvikt
och fysisk misshandel.

Om man tittar på de kontakter som handlar om barn där det framkommit att barnet
bor med en ensamstående mamma, ensamstående pappa, i styvfamilj eller har veckovis
boende kan man se att det är betydligt vanligare att de kontakterna handlar om skilda
föräldrar, familjekonflikter och boende, än vad
det är om man tittar på alla kontakter oavsett
boende. Det är också vanligare att de kontakterna handlar om vuxnas missbruk/riskbruk,
fysisk misshandel och vanvård/omsorgssvikt .
1/2011 • BRIS-rapporten
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4 536 st
21%

22%
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Kön & Ålder

1%

BRIS Uppdragsverksamhet
16 902 st
78%

77%

Flickor
Pojkar
Ej fk

Antal stödjande barnkontakter/kön
n = 23 221
Könsfördelning

Områden - Uppdrag
n = 21 611
Sexuella övergrepp/
ofredande
Flickor
173 st
1%
Pojkar
Fysisk misshandel
4 536 st
Ej fk
21%
Boende

1%
22%

Myndighetskontakter

16 902 st
78%

77%

Familjekonflikter

Flickor
Annan psykisk ohälsa
Pojkar
Vanvård/Omsorgssvikt
Ej fk
n = 21 611
n = 23 221
Psykisk misshandel
n anger antalet stödjande kontakter där
barnets könFlickor
har framkommit
0
5
Pojkar
Genomsnittsålder
Ej fk
n = 108
Kön

15

20

%

Snittålder
2010

2009

Pojkar

14,2

14,5

Flickor

14,0

14,2

Totalt

14,1

14,4

n = 21242
n anger antalet stödjande kontakter där
barnets ålder har framkommit

Kön och ålder

Grunden i BRIS verksamhet är principen
att alla som kontaktar BRIS är anonyma.
Barnets kön, ålder och vilket boende barnet
har är den enda bakgrundsinformation som
dokumenteras, och det sker endast i de fall
kontaktaren själv har valt att berätta detta.
Historiskt sett är det vanligast att BRIS
kontakter handlar om flickor, och detta gäller även år 2010. Antalet kontakter om pojkar har dock ökat under året, vilket kan vara
en följd av BRIS strävan att i större utsträckning befinna sig på arenor där pojkar finns.
De barn kontakterna handlar om har
under år 2010 haft en genomsnittsålder
som är lägre än tidigare års snittålder. Det
gäller såväl totalt sett, som om man studerar pojkar och flickor enskilt.
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BRIS UPPDRAGSVERKSAMHET

I en del fall kan det hända att ett barn som
kontaktar BRIS behöver mer hjälp av BRIS
än vad som kan erbjudas av frivilliga medarbetare i BRIS 116 111, BRIS-mejlen och
BRIS-chatten. Om ett barn har ett sådant
behov kan barnet erbjudas kontakt med
en av BRIS anställda. Kontakten mellan
BRIS och barnet kommer då att kallas för
ett uppdrag, och det innebär att barnet får
möjlighet till upprepade kontakter med
samma person i organisationen. BRIS och
barnet formulerar då tillsammans vad barnet behöver för hjälp av BRIS, och har kontakt tills BRIS slutfört det överenskomna
uppdraget eller tills barnet anser att uppdraget skall avslutas.
Ett uppdrag kan exempelvis innebära att
barnet har upprepade kontakter för motiverande samtal med BRIS, eller så kan det
innebära att BRIS hjälper till i barnets kon-

takter med myndigheter, såsom socialjouren
eller socialtjänsten. BRIS tar dock aldrig
kontakt med privatpersoner för ett barns
räkning och ringer heller aldrig upp det barn
som gett BRIS ett uppdrag. Uppdragskontakterna sker uteslutande på barnets initiativ
och BRIS agerar endast mot professionella
som arbetar med barn och unga.
Under 2010 hade BRIS 108 stycken uppdrag, vilket innebär en ökning jämfört med
2009 års siffra på 82 uppdrag. Inom ramen
för varje uppdrag varierar antalet kontakter
stort; vissa uppdrag bestod enbart av den första och enda kontakten medan andra uppdrag bestod av många kontakter och sträckte
sig över en ganskas lång tid.		
Under 2010 var det allra vanligast att ett
uppdrag handlade om sexuella övergrepp/
ofredanden. Det var också vanligt att de
handlade om fysisk misshandel och om boende och myndighetskontakter.

statistik
krönika

BRIS Forum
Publicerade inlägg i Diskussionsforum 2006-2010

FFördelning av inlägg i BRIS Diskussionsforum 2010 		
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BRIS FORUM

Om ett barn hellre vill interagera med andra barn än med vuxna på BRIS sker detta
genom BRIS Forum. Forumet erbjuder
barn tre möjligheter till kommunikation;
BRIS diskussionsforum, Min Dikt och Glädje
källan.
Till Min Dikt och till Glädjekällan kan
barn välja att skriva för att förmedla vad de
känner till andra barn och unga. Vill barnen däremot diskutera med varandra görs
detta i BRIS Diskussionsforum. Till skillnad från många andra av nätets forum är
BRIS Diskussionsforum modererat av vuxna för att på så sätt följa de riktlinjer organisationen har kring verksamheten. Dessa
riktlinjer innebär först och främst att alla
inlägg skall vara skrivna på ett sådant sätt

att anonymiteten bevaras, och det innebär
också att de vuxna på BRIS skall säkerställa
att endast stödjande kommunikation äger
rum mellan barnen.
Under år 2010 har antalet inlägg i diskussionsforumet ökat för att nå det hittills
högsta antalet sedan starten år 2003.
När ett barn gör ett inlägg i BRIS diskussionsforum måste barnet välja en av de
kategorier som BRIS i förväg har valt att ha
i forumet. Det innebär att BRIS till viss del
styr vad inläggen kommer att handla om.
Under år 2010 valde barnen att i allra
störst utsträckning göra inlägg i kategorin
kärlek. Även Att vara ung och känslor var
vanliga kategorier under året, och denna
fördelning stämmer väl överens med tidigare år då fördelningen var densamma.  
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Tema våld och sexuella övergrepp
krönika
Våld och sexuella övergrepp har under BRIS fyrtioåriga historia
varit bland de vanligaste skälen till att barn och unga kontaktar
oss. Under de senaste fem åren har kontakterna kring våld och
övergrepp ökat markant och barnens berättelser visar att våldet
medför allvarliga konsekvenser för dem.

Fysiskt och
psykiskt våld
text
bild

Cecilia Nauclér
Anna Rehnberg

i fyrtio år har fysiskt och psykiskt våld och
sexuella övergrepp varit bland de vanligaste
skälen till att barn och unga kontaktar BRIS
och de senaste fem åren ser BRIS till och med
en markant ökning av kontakterna. Vad som
också är markant är att trots 30 år av anti-agalagstiftning och trots att det är 20 år sedan
Sverige ratificerade barnkonventionen, känner få av de utsatta barnen till sina rättigheter.
Karin Johansson, utredare på BRIS, har
läst en stor del av barnens berättelser till BRIS
om våld och övergrepp och hon förvånas över
att vuxenvärlden inte informerar barn om vad
vuxna inte får göra mot dem.
– De barn som känner till sina rättigheter har
ofta fått den informationen från sina föräldrar,
så det säger sig självt att de utsatta barnen saknar
den kunskapen. Därför söker de utsatta barnen
ofta i kontakten med BRIS en bekräftelse på att
den behandling de utsätts för är fel.

Men att söka hjälp eller berätta för någon utomstående, är för många av de utsatta
barnen ett nästan oöverstigligt steg. Familjestrukturen är i sig ett slutet system med liten
insyn från omvärlden och de utsatta barnen
förstår att det som händer inom familjen inte
ska spridas vidare. De väljer också att på grund
av familjesituationen inte ta hem vänner, vilket gör att insynen i barnets liv minskar än
mer, vilket i sin tur ökar barnets isolering från
omvärlden. Den enda framkomliga vägen blir
att anonymt kontakta BRIS.
Men om utsatta barns kunskap om deras
rättigheter inte har ökat i någon större utsträckning, så har däremot kunskapen ökat
hos de som arbetar med barn. Idag finns det
kunskap om att orsaken till barns utagerande
i skolan, dålig motivation för skolarbetet och
psykisk ohälsa kan ligga i barnets familjesituation.
1/2011 • BRIS-rapporten
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De utsatta
barnen söker
ofta i kontakten med
BRIS en bekräftelse
på att den behandling
de utsätts för är fel.
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– Problemet här är istället att de vuxna inte
vet vad de ska göra när de misstänker att ett barn
far illa.
Barn utsatta för fysiskt våld berättar om alla
former av våld, från slag med hand eller näve, eller
våld med tillhyggen som läderskärp, stekpannor,
brännbollsträ, kniv eller sten. De berättar också
om att bli bränd med cigaretter eller strykjärn, de
blir utelåsta utan kläder, deras ägodelar blir förstörda eller så kan de hållas nedtryckta under vatten i ett badkar, eller få iskallt vatten hällt över sig.
Det är också vanligt att barnen blivit utsatta
för våldet under en längre period.
Under BRIS fyrtioåriga historia finns det flera
gemensamma nämnare för de barn som utsätts
för våld och övergrepp. Förövare är framför allt
den biologiska pappan, följd av mamman och
styvfar. Övergreppen sker i hemmet och är ofta
relaterade till föräldrarnas alkoholkonsumtion,
vilket också gör att det våldet blir värre på helgerna då föräldrarna dricker mer.
Signifikant för barnens upplevelser genom
åren, förutom själva kränkningarna, är den djupa
känslan av maktlöshet och otrygghet.
– Barns behov är likadana idag som för fyrtio år sedan. De behöver känna en familjetillhörighet och inte oro eller rädsla över att gå hem.
De har även behov av förutsägbarhet och av att
kunna känna tillit till sina föräldrar, och de behöver bli sedda och uppskattade för den de är, säger
Karin Johansson.
Att bli utsatt för fysiskt och psykiskt våld eller
sexuella övergrepp medför allvarliga konsekvenser för barnen. Skolarbetet blir lidande och de
får svårt med vänskapsrelationer eftersom de ofta
isolerar sig. Många har svårt med sömnen eftersom de gråter på nätterna, vilket i sin tur leder till
trötthet och koncentrationssvårigheter.
Och när tilliten till de vuxna som ska skydda
och vårda brister, blir självkänslan till slut obefintlig. Behovet av att då anonymt kunna få berätta om sin situation, bli trodd på, bli speglad

och bekräftad i att man är värd att ha det bra, är
drivkraften bakom att barnen kontaktar BRIS.
– Barnen behöver, och vill ha, verktyg för att
hantera situationen, men förväntningarna på att
de kan få det är väldigt små. Många av dem blir
därför väldigt förvånade när de i kontakten med
BRIS får med sig verktyg för att förändra situationen. Det finns barn som skriver till oss att de
trodde att en vuxen skulle lyssna på dem, men
inte att de skulle få med sig någonting som de
hade användning för.
Psykisk misshandel

I svensk anti-aga-lagstiftning från år 1979 är det
förbjudet att kränka barn såväl fysiskt som psykiskt. Men om den fysiska misshandeln är svår
att se, så är den psykiska än svårare eftersom den
ger blåmärken i själen och inte på kroppen.
År 2001 blev psykisk misshandel ett eget kontaktområde i BRIS stödverksamhet för barn och
unga och jämfört med fysisk misshandel är kontakterna färre. Men konsekvenserna är för barnen
minst lika allvarliga som i den fysiska misshandeln.
Den psykiska misshandeln är osynlig för omgivningen och om barnet försöker berätta om
den för någon utomstående så är den även svår
att förstå. När BRIS analyserade barns kontakter
angående psykisk misshandel i rapporten ”Kan

krönika

Antal stödjande kontakter Psykisk misshandel 2006 - 2010
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Mammas kille kan skälla ut
mig men ändå skratta åt mig
samtidigt så att jag känner
mig dum och korkad. Det han
gör är värre än ett slag i magen och jag funderar nästan
varje dag på att ta livet av
mig själv.
Flicka, 17

man bli sjuk av ord? Om det osynliga våldet mot
själen” (BRIS, 2008 ) framkom det ur barnens
berättelser att barns formuleringar gör att vuxna
inte förstår allvaret i situationen.
– När ett barn säger att ”mamma är dum”
eller”pappa tycker inte om mig” är det lätt för oss
vuxna att vifta bort det, eftersom vi inte upplever
orden som allvarliga. Men för barnet kan det vara
ett sätt att försöka beskriva allvarliga kräkningar
eller försummelse från föräldrarnas sida.
Psykisk misshandel förekommer även i de familjer som i vanliga fall inte betraktas befinna sig
i en självklar riskgrupp. Föräldrarna kan vara väletablerade, välutbildade och med god ekonomi,
men klarar ändå inte av att ge barnen den omsorg
de behöver för att utvecklas och må bra.
Karin Johansson, som också skrev rapporten
”Kan man bli sjuk av ord?” ser i barnens berättelser föräldrar som är så upptagna med andra delar
av livet, att barnen blir ett störande moment.
– Rent materiellt kan de här föräldrarna ge

barnen mer än vad de behöver, men de klarar
inte av att fylla barnens känslomässiga behov. De
klarar inte av att låta tillräckligt mycket av deras
känslomässiga engagemang upptas av barnen.  
När något inte fungerar med barnen så leder det
till konflikter där föräldrarna öser ut sin frustration och vrede över dem, och det händer så ofta
att det blir en del av vardagslivet.
– Barnen berättar om föräldrar som har så
stora engagemang i arbetslivet att det uppstår en
konflikt med engagemanget för barnet. Föräldrarna upplever att kraven från arbetslivet är så
höga att deras åtaganden inte räcker till för mer.
I vissa fall leder det till att barnen utsätts för
försummelse och psykisk misshandel.
Konsekvenserna av omsorgssvikten och misshandeln är att barnen får svårt att utvecklas.
Liksom fysisk eller psykisk misshandel får barnet
problem med skolan, koncentrationssvårigheter
och drabbas ofta av psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, ångest och depressioner.

Min pappa skriker och hotar
mig dagligen och jag mår skit
av det. Jag har flera gånger
funderat på att provocera
honom till att slå mig så jag
har något att anmäla honom
för så jag slipper honom.
Pojke, 14
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tema våld och sexuella övergrepp
krönika
Det mest skamfyllda, de sexuella övergreppen, sker fortfarande
i huvudsak bakom familjens stängda dörrar. Men de har också
hittat en ny arena – internet. BRIS ser en förändrad inställning till
kropp och utseende hos både vuxenvärlden och barnen.

Sexuella övergrepp
har även det varit ett av de
vanligaste skälen till att barn kontaktar BRIS ända
sedan starten år 1971. Till skillnad från fysisk och
psykisk misshandel, som kan ske när andra familjemedlemmar är närvarande, så sker de sexuella övergreppen oftast utan vittnen. För barnet som utsätts
innebär det att handlingen blir ännu mer skamfylld än den fysiska och psykiska misshandeln.
För offren är det oerhört svårt att berätta om de
sexuella övergreppen, skam och skuldkänslor skapar en mur till omvärlden. Tilliten till vuxenvärlden är också ofta skadad, vilket medför att offret
lätt vänder känslorna inåt. Det är vanligare att barn
utsatta för sexuella övergrepp utvecklar självmordstankar, ätstörningar, självskadebeteenden eller annan psykisk ohälsa, än vid fysisk misshandel.  
Det är också vanligt att förövaren vid sexuella
övergrepp hotar barnet med allvarliga konsekvenser om han eller hon berättar för någon. Oron för
att bli bortlämnad och förlora sina föräldrar är
också stark, trots övergreppen, eftersom barnet
känner sig beroende av sina föräldrar.
Liksom barn som utsätts för fysiskt och psykiskt våld är det många av barnen som inte känner
till om de är utsatta för brott eller inte, eller vem
de i sådana fall ska kontakta.
Och som de andra utsatta barnen kontaktar de
här barnen BRIS därför att de kan vara anonyma.
De behöver också få kunskap om sina rättigheter,
och vad de kan göra för att få stopp på övergreppen.  
Och det helst utan att behöva splittra familjen.
Under åren har bilden av förövaren förändrats, från uppfattningen att enbart män kunde
vara förövare, har barnens berättelser även visat
sexuella övergrepp

att mammor kan begå sexuella övergrepp och att
Jag tycker det är obehagligt
offret kan vara en pojke. Dock är det framför allt
och jag är rädd. Jag vågar
den biologiska pappan som begår sexuella överinte prata med min mamma
grepp, följd av styvfar och sedan mammor.
om vad min styvpappa har
gjort för jag vill inte att hon
Men det som har förändrats sedan år 1971 är
lämnar honom. Jag vill bara
de arenor de sexuella övergreppen kan äga rum
få ett slut på det för jag tycker
på. Tidigare har sexuella övergrepp krävt en fysisk
det är så äckligt.
Flicka, 14
kontakt mellan förövare och offer, idag sker övergreppen även virtuellt över internet.
För mig känns det som att det
Karin Johansson ser idag en förändrad inställenda min kille vill ha är sex.
Jag har förklarat att jag inte
ning till kropp och utseende från såväl vuxenvärlvill, men då säger han att i
den som från ungdomarna själva.
sånt fall är vi för olika. Eftersom
– Idag ska du vara snygg och sexuellt tillgänglig
jag älskar honom så mycket
funderar jag på att ha sex i
redan i tidiga tonåren. Och du ska inte bara vara
alla fall. Om han gör slut ändå
ett objekt utan även njuta på ett sätt som man har
har jag i alla fall gjort allt jag
läst om. Det här gäller både killar och tjejer.  Det
kan för att få ha honom kvar.
Flicka, 15
verkar som att pornografin har brett ut sig i både
datorer och i hjärnorna, vilket kan bli en grogrund
Nu är det snart rättegång.
för övergrepp som gängvåldtäkter mellan unga.
Våldtäktsmannen ljuger och
säger att jag var med på det
I de ungas berättelser ser Karin Johansson hur
hela men det är ju inte sant,
gruppen kan medverka till att förövarna till en
han ljuger. Jag är så rädd att
gängvåldtäkt inte känner empati för offret medan
han kommer släppas.
Flicka, 17
övergreppet pågår, men att empatin kan komma
efteråt.
– Då kan förövaren må mycket dåligt i sin
ensamhet.
Sexuella övergrepp/ofredanden 2006 - 2010
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År
också en koppling mel1 500
2006
lan alkohol och över1 321
2007
grepp mellan unga.
1 423
2008
– En stor del av de
1 571
2009
här övergreppen sker
1 575
2010
när både offer och förö0
500
1 000
1 500
2 000
vare är berusade.  
1/2011 • BRIS-rapporten

19

tema våld och sexuella övergrepp
krönika

En spegelbild
av verkligheten
En bild på nätet kan både vara ett tecken på en kärleksrelation, eller
ett verktyg för att kränka. Ökad tillgänglighet medför också en ökad
utsatthet och en oskyldig handling kan förvandlas till en växande
snöboll av skuld och skam. Till BRIS vänder sig allt fler unga för att få
stöd och hjälp när de blivit sexuellt kränkta på nätet.

text
bild

20

Cecilia Nauclér
Johan Bergling
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K

ränkningar på nätet sker i många olika former, precis som i livet utanför. Det kan röra
sig om hot i mejl och chattkonversationer, eller att
lockas till att visa sig avklädd i webbcam för pengar till regelrätt grooming där framför allt flickor
lockas till fysiska kontakter i verkliga livet, där de
utsätts för övergrepp.
– I kontakterna med BRIS gällande sexuella
kränkningar över nätet är bilder det centrala verktyget, berättar Thomas Jonsland, BRIS sakkunnige inom Unga och Internet. Vilket i sig inte är
särskilt underligt, fortsätter han, eftersom bilder
överlag är en positiv del av internet och användandet av mobiler. Ungdomar lägger ut bilder på sig
själva, de används i positiva kontakter där ungdomar prövar ut sin sexualitet. Men de kan också bli
ett verktyg för att kränka, och kränkningarna över
nätet har ökat i antal under de senaste åren.
– Rent fysiskt är det väldigt enkelt att ta bilder
idag och sprida dem. Man kan ta bilder i smyg
med mobilen, som man sedan sprider väldigt
snabbt, och till väldigt många, över internet, säger Thomas Jonsland.

Det kan också röra sig om bilder som ungdomarna själva har tagit och också lagt ut själva, som
sedan får kränkande kommentarer. Och det som
hänt på nätet är förevigat, för även om man ångrar
sig kvickt och tar tillbaka bilden, så är chansen
stor att någon annan hunnit ladda ned bilden och
kan sedan sprida den vidare.
Svårt sätta gränser

– För barn och tonåringar kan det vara svårt att
veta hur man ska sätta gränser för hur mycket
man vill visa upp sig, förklarar Thomas Jonsland.
Det kan vara så att man har en oskyldig kontakt med någon över nätet, man flörtar lite, och
så ”ger” man bort en bild. Men sedan kommer
oron över vem man verkligen talar med. Och har
man väl lagt ut en bild så utsätter man sig också
för andras kommentarer, vilket man kanske inte
tänkte på när bilden lades ut.
– Att växla bilder mellan varandra är även ett
sätt att ha en sexuell relation på över nätet, fortsätter han, och just då känns det helt givet att göra
det. Men om relationen tar slut kommer oron över

tema våld och sexuella övergrepp
krönika

vad som händer med bilden.
– Bland annat berättar flickor för oss att före
detta pojkvänner hämnas genom att sprida bilder
som endast var avsedda för dem.
Sdan finns det personer på nätet som övertalar
den andre att lägga upp en bild, och som snart visar att de inte vill väl. De kan också ta en screenshot när den andra visar upp sig i webbcam, och
hotar med att lägga ut bilden om de inte får mer.
Flickorna är i överväldigande majoritet i BRIS
kontakter som rör sexuella kränkningar både på
nätet och utanför.  Ett sådant tecken på flickors
större sexuella utsatthet bekräftas av erfarenheter
från många olika delar av samhället, inte minst i
brottsstatistiken.
– Jag skulle vilja säga att den sexuella utsattheten på nätet är en spegelbild av verkligheten
som pågår utanför nätet, säger Thomas Jonsland.

Bland
annat
berättar flickor
för oss att före
detta pojkvänner
hämnas genom
att sprida bilder
som endast var
avsedda för dem.

Söker bekräftelse

Den reflektionen bottnar i att utifrån ungdomarnas berättelser kan BRIS se att det ofta är ungdomar som redan har det trassligt hemma som också blir utsatta på nätet. Orsakerna är flera, men
framför allt befinner de sig i en situation där de
behöver bekräftelse och också aktivt söker den.
– Förövare är duktiga på att leta och fånga upp
de här flickorna via internet, och de vet vilka knappar de ska trycka på för att de ska få det de vill ha,
förklarar Thomas Jonsland. Men att bli övertalad
att lägga ut en bild kan vem som helst råka ut för,
skillnaden mellan de som redan är utsatta och de
som lever i en stabil familjesituation är att de senare
är bättre på att avfärda obehagliga personer på nätet.
– De blockerar personen ifråga och blir heller
inte så känslomässigt berörda.
Det är med andra ord de lite skörare ungdomarna som ofta mår mycket dåligt när de kränkts

sexuellt över nätet. Oron över vad som kommer
att hända med bilderna, tillsammans med skammen över vad man har gjort, gör att det är svårt
att prata med någon annan om vad som hänt.
Och om det är svårt att berätta för sina vänner
om situationen så är det än svårare att göra det
för föräldrarna.
– Flickorna ångrar sig ofta väldigt mycket efteråt och det är svårt att förklara för sina föräldrar varför man gjort det. De oroar sig också över
föräldrarnas reaktion, bland annat att de ska sätta
stopp för användandet av internet för då får man
inte tillgång till det man faktiskt vill ha av nätet.
Vill ha samtalspartner

Så när de kontaktar BRIS vill de kunna sätta ord
på det som hänt för någon annan utan att den
personen vet vem det är som berättar. De vill ha
en samtalspartner som inte fördömer, utan som
tillsammans med tonåringen samtalar sig fram
till hur de ska göra för att hantera situationen.
En del vill ha tekniska tips, bland annat vill
de veta om förövaren ska kunna ta reda på var de
bor, och hur de kan stoppa det, men framför allt
handlar kontakten med BRIS om den mänskliga
sidan av att kunna sätta gränser.
– BRIS har haft som mål att alla jourare och
BRIS-ombud ska ha kunskap i att möta de här
kontakterna, så alla jourare och ombud har fått
extra utbildning i att hantera frågor som rör internet.
Förutom den reguljära stödverksamheten för
barn och unga erbjuder BRIS också diskussionsforum på BRIS.se, där barn och unga kan få stöd
och utbyta erfarenheter med varandra.
– Diskussionsforum är ett skyddat och kontrollerat forum med modererad konversation som
bara äger rum mellan jämnåriga.  
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krönika
tema
våld och sexuella övergrepp

Dokumentationshistorik

Våld och övergrepp

Redan år 1972 startade BRIS en rådgivningstelefon för vuxna och
barn och år 1980 startades Barnens Hjälptelefon dit barn och unga
kunde ringa för att få stöd och hjälp. Fysisk och psykisk misshandel
samt sexuella övergrepp var ett av de vanligaste skälen till att barn
och unga kontaktade BRIS.
sex åren, kan man ändå se en ganska tydlig
ökning av andelen kontakter om våld och
övergrepp, fortsätter han.
I början av 2000-talet skedde stora förändringar i BRIS stödverksamhet för barn
och unga. År 2001 beslöts att organisationen tydligare skulle vara till för alla barn och
unga med alla typer av bekymmer. Budskapet ”Du kan ringa till BRIS om allt – inget är
för stort eller för smått” kommunicerades ut.
– Målet var att öppna upp för alla de
barn som inte vågade kontakta BRIS av
rädsla för att deras bekymmer skulle ses
som för litet. Vi ville välkomna de barn
som börjar med att tala om kompisar eller
vädret, för att senare våga tala om det som
är tyngre och kanske den egentliga orsaken
till att de ringde, säger Peter Irgens.
År 2001 expanderade stödverksamheten
med BRIS-mejlen, vilket
Barnkontakter om Misshandel & Övergrepp 2006 – 2010
innebar att alla barn anoÅr
nymt också kunde mejla
3 194
2006
till BRIS. Öppettiderna
3 046
2007
i Barnens Hjälptelefon
3 289
2008
utökades också och för3 460
2009
ändringarna medförde
3 792
2010
att antalet kontakter ge0
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
nerellt sett ökade.
År 1989 blev Barnens Hjälptelefon rikstäckande, men det var dock först från år 1991
som barnens kontakter dokumenterades mer
enhetligt och kontinuerligt så att statistiken
blev jämförbar. Under de första jämförliga
åren handlade vart femte samtal i Barnens
Hjälptelefon om våld och övergrepp.
– Tittar man på siffrorna för kontakterna
som rör våld och övergrepp under de senaste
två decennierna, visar det sig att andelen av
kontakterna som rör våld och övergrepp hållit
sig ganska konstant under åren och ständigt
varit bland de tio vanligaste skälen till att
barn och unga kontaktar BRIS, konstaterar
Peter Irgens, utvecklingssamordnare, BRIS.
Men eftersom dokumentationen utvecklats över åren är siffrorna från 90-talet
och dags dato inte exakt likvärdiga.
– Tittar man på siffrorna från de senaste
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Kanalfördelning Tema Barns Psykiska Ohälsa

918 st
21%

1 462 st
34%

BRIS 116 111
Mail
Chat

1 894 st
44%

n = 4 274
Kanalfördelning Tema Misshandel & Övergrepp

BRIS 116 111
Mail
Chat

508 st
13%
792 st
21%

2 492 st
66%

n = 3 792

Och år 2008 lanserade BRIS projektet
BRIS-chatten vilken gav barn och unga möjlighet att också anonymt chatta med BRIS.
– BRIS förändras i takt med samhället
och barnen.

tema våld och sexuella övergrepp
krönika
Utifrån dokumentationsstatistiken kan
man avläsa att varje ny kanal smyger sig in
i barnens medvetande, för att sedan växa så
att det knakar, berättar Peter Irgens. Efter
sex år var antalet stödjande kontakter i BRISmejlen lika många per år som de stödjande
kontakterna i Barnens Hjälptelefon.
– Dokumentationshistoriken visar att
barnen väljer olika kontaktsätt beroende
på vilka problem de har. Det är vanligare
att barnen väljer Barnens Hjälptelefon, nu
BRIS 116 111, och BRIS-chatten för att
söka stöd angående fysisk och psykisk misshandel, och sexuella övergrepp.
– Det är tydligt att barnen vill ha en realtidskommunikation med BRIS om den här
typen av riktigt svåra frågor. Barnet behöver

skapa en relation till den som han eller hon
kommunicerar med, och få förtroende för den
personen. Det är svårare att skapa i ett mejl, där
går det inte att treva sig fram. För att kunna
treva behövs en närvarande motpart i realtid.  
I BRIS 116 111 dominerar de relationsrelaterade områdena, medan barnen framför allt
väljer BRIS-mejlen eller chatten för att prata
om hur de mår ”på insidan”, som när det handlar om sorg eller psykisk ohälsa. Analysen från
Peter Irgens är att det är områden som barnen
tycker känns enklare att formulera i text.
– Det är också vanligare att flickor väljer
att mejla. Bara en mejlkontakt av tio är med
en pojke. De pojkar som kontaktar BRIS gör
det via BRIS 116 111 – där är tre av tio kontakter med pojkar och så har det varit under

hela BRIS historia, konstaterar Peter Irgens.
Pojkarna dominerar också klart i test- och
bussamtalen till BRIS 116 111, vilket kan
tolkas som att det finns många pojkar som
behöver den typen av initial kontakt, fortsätter han, för att sedan våga kontakta BRIS om
det som tynger – egentligen.
Vad gäller de svåra kontakterna kring
misshandel och sexuella övergrepp så är könsfördelningen i princip lika.
Fysisk och psykisk misshandel samt
sexuella övergrepp utgör sammanslaget 16
procent av flickornas totala kontakter med
BRIS och 15 procent av pojkarnas.
Tittar man på varje enskilt område så utgör sexuella övergrepp åtta procent av flickornas kontakter och fyra procent av pojkarnas.

Barnkontakter
Barnkontakter om
om Misshandel
Misshandel &
& övergrepp
övergrepp samt
samt totalt
totalt 1991–2010
1991–2010
För
1991-2003
visas
enbart
antal
kontakter
som
i
första
För 1991-2003 visas enbart antal kontakter som i första hand
hand handlat
handlat om
om misshandel
misshandel &
& övergrepp.
övergrepp.
År
År
1991
1991
1992
1992

Jag har blivit misshandlad.
Jag fick inga frakturer och sådär men jag blev skadad inuti.
Det vred tag i mitt hjärta.

Stödjande
Stödjande kontakter
kontakter ii BRIS
BRIS 116
116 111
111
ca
ca 720
720
ca
ca 820
820

1993
1993
1994
1994

ca
ca 3
3 000
000
4
4 828
828

ca
ca 1
1 200
200
2 045
045
2

1995
1995
1996
1996

2
2 334
334
2
2 192
192

1997
1997
1998
1998

Min pappa är den enda som
jobbar i min familj så jag kan
inte anmäla honom för att
han slår mig och mina syskon.
Om något händer med
pappa har vi inga pengar till
mat och kläder.

9
9 926
926

12
12 189
189
11
11 169
169

1
1 773
773
2 154
154
2

1999
1999
2000
2000

Flicka, 13
6
6 203
203

10
10 345
345

2
2 491
491
2
2 490
490

12
12 788
788
14
14 341
341

17
17 431
431

Flicka, 13

Stödjande
Stödjande kontakter
kontakter ii BRIS
BRIS 116
116 111
111 &
& BRIS-mejlen
BRIS-mejlen
2001
2001
2002
2002

2
2 399
399
2 727
727
2

2003
2003
2004
2004

19
19 358
358

2
2 232
232
2
2 908
908

2005
2005
2006
2006

2
2 232
232
3
3 194
194

19
19 239
239

Jag har blåmärken över hela
kroppen. Om jag säger till
någon att han har misshandlat mig så kommer han att slå
mig hårdare och jag älskar ju
min pojkvän jättemycket så
jag vill inte lämna honom. Jag
vill bara att han ska sluta.

23
23 023
023
22
044
22 044
22
22 133
133

21
21 273
273

Stödjande
Stödjande kontakter
kontakter ii BRIS
BRIS 116
116 111,
111, BRIS-mejlen
BRIS-mejlen &
& BRIS-chatten
BRIS-chatten
2007
2007
2008
2008

3
3 046
046
3
3 289
289

2009
2009
2010
2010

Flicka, 12

21
21 401
401
21
21 848
848

3
3 460
460
3 792
792
3

21
21 611
611

23
23 728
728
Antal
Antal

0
0

5000
5000

10000
10000

Kontakter
Kontakter som
som rör
rör misshandel
misshandel och
och övergrepp
övergrepp

15000
15000

20000
20000

25000
25000

När jag säger till min mamma
att det är emot lagen när hon
slår mig så skrattar hon bara,
så jag vågar inte säga något
till någon.
Flicka, 12

Övriga
Övriga stödjande
stödjande kontakter
kontakter
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tema myndighetsproblem
krönika
Barn som kontaktar BRIS angående problem med myndigheter har
framför allt en sak gemensamt – maktlöshet. Barnen berättar bland
annat om institutioner där vuxna saknar kunskap om att arbeta
med barn med problem och de vänder sig till BRIS för att få reda på
vilka rättigheter de har – egentligen.

Myndighetsproblem
om problem med myndigheter kan berättelserna variera mycket. Barnen berättar om allt från kuratorer som under
samtal med barnet har mobilen på, eller som
pratar om sitt eget privatliv, till socialsekreterare
som inte tror på dem när de berättar om våld eller
övergrepp.
Det är vanligt att barnen haft kontakt med
en mängd myndigheter och samhällsinstanser,
som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin –
och det nästan samtidigt. Barnens erfarenheter
av kontakterna är ofta nedslående. De uttrycker
maktlöshet och besvikelse och är många gånger
förvånade över hur de blivit bemötta och hur deras ärende behandlats. Deras förhoppning om att
bli tagna på allvar och få hjälp har grusats, och för
ett barn som lever i en utsatt livssituation och som
varit med om svåra saker, kan ytterligare svek från
vuxenvärlden vara för mycket för att orka bära.  
Berättelserna vittnar också om att många barn
har svårt för att be om hjälp från myndigheter.
Orsakerna är flera, bland annat oroar sig flera av
dem för att den vuxne som barnet berättar för
kommer att kontakta föräldrarna.
Ett annat skäl till att barn inte vågar söka hjälp
är att föräldrarna hotat med att skada eller döda
barnet om det berättar. Ytterligare ett vanligt skäl
till att barn inte vågar berätta är att de känner
ansvar för sina föräldrar och inte vill att de ska få
när barn kontaktar bris

det jobbigt, trots att det kan vara föräldrarna som
utsätter barnet för våld eller övergrepp.
Barnen oroar sig också för att de inte ska bli
tagna på allvar eller att de inte ska få tillräckligt
mycket hjälp i samtalen med till exempel barn- och
ungdomspsykiatrin för att de ska våga berätta.
Och många barn har rätt i sin oro över att inte
bli tagna på allvar, då barn berättar att när de bett
om hjälp har deras vädjan inte blivit tagen på allvar.
– Ett barn berättar om en utredning som lagts
ned när socialtjänsten ringt hem till föräldrarna
och frågat om barnets berättelse var sann. Socialtjänsten sa sedan till barnet att det ljög, säger
Karin Johansson, utredare BRIS.
Många gånger är det placerade barn som kontaktar BRIS om problem med myndigheter. De
barnen har ofta haft kontakt med olika myndigheter under en lång tid och många av dem känner
sig övergivna av samhället. Efter att ha blivit placerade saknar de kontakt med socialtjänsten och
många av dem vet inte ens varför de är placerade
eller hur länge de ska vara det.
För en del av barnen har situationen till och
med förvärrats i och med placeringen. De utsätts
för övergrepp från jämnåriga på institutionen,
eller av vuxna på institutionen eller på hemmet.
Många av barnen är också ledsna över uppbrottet från sin tidigare miljö, de saknar syskon,
vänner och skolan.
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krönika
Jag har bott i fosterfamilj i
två år och socialen har sagt
att jag ska få flytta hem när
jag har gått ut grundskolan.
Skolan slutar nu till sommaren
och då vill jag ju hem men nu
tvekar min socialsekreterare.
Hon bryr sig inte ett skit och
jag orkar inte med detta mer.

Det är tydligt att många
av de som arbetar med
barnen inte har kompetens för att
möta barn med den problematik
som de här barnen har.

Flicka, 16

Vad kan jag göra när det ska
beslutas om förlängd placering på behandlingshemmet
och vad har jag för rättigheter? Finns det någon sida eller
något liknande som jag kan
gå in på?
Flicka, 16

En kompis till mig gick till ungdomsmottagningens kurator
men efter det så fick hon
både soc och bup efter sig.
Har inte de tystnadsplikt?
Flicka, 15

Föräldrarna i jourhemmet där
jag bor säger att soc måste
skynda sig att hitta ett annat
hem åt mig för de tänker inte
låta mig bo kvar så länge till.
Vart ska jag ta vägen om de
säger att jag inte får bo här
mer?
Flicka, 16
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Karin Johansson slås av de allvarliga brister
som många av de barn som befinner sig på en institution berättar om.
– Det är tydligt att många av de som arbetar med
barnen inte har kompetens för att möta barn med
den problematik som de här barnen har. De hittar på egna arbetsmetoder som saknar förankring
i den kunskap som finns om att arbeta med barn
med problem, och de skapar bestraffnings- och belöningssystem som är förnedrande för barnen.
– Gemensamt för alla de här barnen, oavsett
livssituation och hur de bor, är att de är kollosalt
besvikna på vuxenvärlden.
Men det är ändå positivt att barnen har en känsla av att ha blivit felbehandlade, de känner på sig
att så här ska det inte vara, säger Karin Johansson.
Många av barnen har också så liten tillit till
vuxenvärlden och samhällsinstanser att de tror
att det inte är någon idé att berätta om hur de har
det. Barns självkänsla bryts också snabbt ner när
de känner att ingen lyssnar, eller bryr sig om hur
de har det eller hur det går för dem.
Den slutgiltiga konsekvensen blir att barnen
inte vill ha med myndigheter att göra. Här skulle
socialtjänsten kunna göra mycket, menar Karin
Johansson, bara genom att informera föräldrar om
att den inte enbart är en myndighet som ska utreda, utan kan också bidra med tjänsten att hjälpa.
Hon ser också att barn trillar mellan stolar och
får inte hjälp och stöd bara för att socialtjänsten
inte betraktar barnets situation som tillräckligt
allvarlig för tvångsåtgärder och barnets föräldrar
tackat nej till stöd.
– Här borde finnas något slags mellantvång

på föräldrarna så att de måste acceptera vård och
hjälp för att få behålla vårdnaden om barnet.
I barnens berättelser kan man också utläsa
att barnets situation kan bedömas olika av olika
kommuner. När till exempel ett barn blir fostereller familjehemsplacerat i en ny kommun, gör
den nya kommunen ytterligare en bedömning av
barnets situation. Och den kan skilja sig mycket
från barnets tidigare kommun.
– Bedömningskriterier och hur man arbetar
kan skilja rejält mellan kommuner, och kommunikationen mellan kommunerna saknas. Vi ser
också att det finns en risk för att prioriteringarna
i högt belastade kommuner blir annorlunda och
barn får leva längre i missförhållanden.
När barnen kontaktar BRIS om myndighetsproblem vill de ha stöd av en vuxen som kan förstå barnets situation och hur den borde se ut. De
vill få sina rättigheter bekräftade och de vill att
den vuxna ska konfirmera att arbetsmetoder som
kränker och som får barnet att må dåligt inte är
korrekta eller tillåtna.
Den myndighet som förekommer mest i barnens berättelser är socialtjänsten och det är vanligt att barnen berättar om att de inte blir lyssnade
på eller tagna på allvar. Karin Johansson hoppas
på att det kan förändras nu när socialtjänsten får
möjlighet att prata enskilt med barnet utan föräldrarnas närvaro eller godkännande.
– Möjligheten till enskilda samtal har socialtjänsten efterlyst själva och förhoppningsvis leder
det till att barnens perspektiv kommer in i större
utsträckning i utredningar som rör barn. Och att
barnen känner sig mer lyssnade på.  

tema myndighetsproblem
krönika

Dokumentationshistorik

Myndighetskontakter
År 2003 utkristalliserade sig området Myndighetskontakter och blev ett enskilt kontaktområde i dokumentationen för BRIS
stödverksamhet för barn och unga. Anledning till förändringen var att kontaktområdet Myndighetskontakter fanns med i
dokumentationen av BRIS kontakter med
vuxna i BRIS Vuxentelefon – om barn, och
man sökte en enhetlig statistikbas för alla
stödverksamheter.
Från att Myndighetskontakter blev ett
enskilt område i BRIS dokumentation har
kontakterna växt linjärt, både vad gäller antal och andel.
– Ofta när BRIS har identifierat ett
nytt kontaktområde så får vi fler kontakter
inom det området. Det finns givetvis olika
skäl till det, bland annat ökar vi vår egen
uppmärksamhet på området. Vi blir också
bättre på att lyfta viktiga problem inom
området i vår externa kommunikation, vilket gör att fokus ökar ytterligare. Och då
kan vi se att fler barn vågar kontakta oss
om den problematiken, säger Peter Irgens,
utvecklingssamordnare, BRIS.
Men den stora ökningen i antalet kontakter sedan år 2003 tyder också på att allt
fler barn och ungdomar har problem i sina
kontakter med olika myndigheter och institutioner.
– Vid jämförelse av kanalfördelningen,
det vill säga vilka kanaler som barnen väljer
för att kontakta BRIS om myndighetskon-

takter, så äger en förvånansvärt stor andel
rum i BRIS-chatten, konstaterar Peter Irgens.  Det är också många barn och unga
som väljer BRIS 116 111 för att prata om
myndighetsproblem och det tyder på att det
krävs realtidskommunikation, och en relation till den man pratar med, för att man
ska ta upp den här problematiken, fortsätter han.
– Att många barn väljer BRIS-chatten
kan också bero på att många av de barn som
berörs av myndigheter befinner sig på ett
hem eller på en institution, och de vill ha
en realtidskommunikation med BRIS, men
utan att de som är i närheten kan höra vad
de säger.  
Det är lite vanligare att flickor kontaktar
BRIS om myndighetskontakter än pojkar.
År 2010 handlade 6,6 procent av flickornas
kontakter om myndighetskontakter och
5,0 procent av pojkarnas.

BRIS dokumentationssystem
4 För varje stödjande kontakt som BRIS
haft med ett barn förs information om
kontakten in i BRIS databas för dokumentation.
Där noteras ålder och kön på barnet,
om barnet frivilligt nämnt det, samt vad
barnet kontaktat BRIS om.
De enskilda kontakterna kan innehålla mycket utförliga beskrivningar och
används därför som analysunderlag
när BRIS gör fördjupningsstudier inom
enskilda områden.
Tack vare utförligheten kan BRIS se
mönster när det till exempel gäller förövare, vuxenvärldens agerande gentemot
barnet och vilka konsekvenser barnets situation medför för barnets psykiska hälsa.
Barnet är alltid anonymt i kontakten
med BRIS. BRIS kan aldrig utläsa varifrån
barnet mejlar, ringer eller chattar och
BRIS dokumenterar heller inte något som
skulle kunna röja barnets identitet.

Barnkontakter om Myndighetskontakter 2006 – 2010
År
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2004
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från webbens

hösten 2010

Diskussionsforum
Huvudinlägg
Tema: våld och övergrepp
Mina föräldrar slår mig och jag vågar inte göra något.
Varje gång jag försöker prata med mamma eller pappa
om det slutar det med att jag får ännu mera stryk. Jag
vågar inte berätta för någon och jag försöker vara glad
när jag är med mina kompisar, men de börjar ju undra
eftersom jag aldrig vill följa med på saker där man måste
duscha. När vi planerar att göra något sådant kanske jag
inte har blåmärken men sen när det är dags kan jag ha
massa blåmärken och det går inte komma på någon bra
ursäkt för det. Snälla, jag vet inte vad jag ska göra, jag
måste ha bra råd!
Flicka, 15
SV::
Vad modigt att du vågar prata med dem! Jag tycker
att du ska prata med någon som du litar på, kanske en
kompis? Sen kanske du kan gå och prata med någon
vuxen, typ som kuratorn eller skolsköterskan på din skola?
En kompis kan ju följa med då om du inte vill gå själv. Det
är olagligt att slå sina barn så du ska inte behöva ha det
så här. Lycka till!
Pojke, 16
SV::
När jag är med kompisar och ska göra något men
inte kan brukar jag hitta på någon ursäkt. En av mina
kompisar vet också hur jag har det så hon brukar hjälpa
mig med ”bortförklaringar” eller så säger hon att hon inte
heller har lust att göra något idag. Men jag tror att det
bästa är att berätta för någon vuxen men jag skulle inte
själv våga göra det! Kram.
Flicka, 18
SV::
När föräldrar eller någon annan människa sätter i system
att kränka någon annan, som i ditt fall misshandel, är
det ett brott oavsett vem som gör det och varför. Gå till
någon kurator på din skola och berätta vad som händer
hemma hos dig, så ska du se att det kommer att ordna
sig för dig.
Pojke, 19
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Huvudinlägg
Myndighetskontakter
Jag har kontakt med socialen och ska förhoppningsvis
snart bli placerad. Jag undrar om det är någon här som
bor i familjehem eller i en mer tillfällig jourfamilj? Hur är
det? Känner man sej utanför jämfört med de biologiska
barnen? De vuxna i ett familjehem eller jourhem, har de
vetskap om att en del barn de tar emot kan vara väldigt
förstörda och kan ha dåliga erfarenheter?
Flicka, 16
SV::
Jag tycker inte de gör någon skillnad på biologiska barn
och oss fosterbarn! All människor är lika mycket värda
och folk är jättesnälla, man trivs efter någon timme bara.
Lycka till!
Flicka, 15
SV::
Hamnar man i en bra fosterfamilj har man tur. Det är inte
många som är schyssta idag, de flesta familjehem är
bara ute efter pengar och makt över barnet. Det är tufft
att göra som du men det är nog bäst att dina föräldrar
får veta något annars kan det bli ännu mer trubbel. Låt
dem veta att du ska flytta och att de inte kan göra något
åt det. Lycka till!
Flicka, 19
SV::
Man lär sig otroligt mycket av deras normala hem när
man inte kunde få det så i sitt eget hem. Jag blev lugn
och stabil och lärde mig massor. Jag har kontakt med
dem än idag. Jag hoppas du hamnar hos en fin familj.
Det brukar vara bra personer man får komma till och de
får oftast information om dig innan så familjen är utvald
utifrån dina behov.
Flicka, 19
SV::
Jag önskar att jag inte hade min fosterfamilj. Jag vill hem
till min mamma igen. Men, om man hamnar i en bra
familj så är de ju självklart bättre än hemma. Hoppas allt
blir bra för dig.
Flicka, 16

tema myndighetsproblem
krönika

Vad säger barnen om sina

kontakter med myndigheter?
U

har barn och
unga kunnat delta i BRIS enkät om
myndighetskontakter. Enkäten har varit
tillgänglig via BRIS.se för de barn och unga
som registrerat ett konto på BRIS webbplats. BRIS valde detta tillvägagångssätt
eftersom det säkerställer att barnen bevarar
sin anonymitet i deltagandet av enkäten.
Enkäten utformades för att göra det
möjligt för BRIS att ställa direkta frågor
till barn och unga om deras upplevelser av
kontakter med myndigheter. Genom den
statistik som finns tillgänglig från BRIS
116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten
är det tydligt att myndighetskontakter är
ett område som ökat under år2010. Genom
att dessutom genomföra denna enkät har
BRIS fått fördjupad kunskap om hur de
barn och unga som deltagit i enkäten upplevt sina myndighetskontakter.
99 barn valde att delta i enkäten och av
dessa var fem stycken pojkar och nittiofyra
var flickor. Av de barnen uppgav 92 stycken
att de haft kontakt med en myndighet.
Av de 92 barnen var det allra vanligast
att barnen haft mest kontakt med barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) . Även socialtjänsten var vanligt förekommande och
många barn uppgav också att de bett om
hjälp på sin skola. Av de barn som valde alternativet Annat fanns bland annat angivet
BRIS samt att ha kontakt med privatpraktiserande psykologer.
nder slutet av år 2010

Vilken av de här myndigheterna har du
haft mest kontakt med?

Tyckte du att de fattade bra beslut?
19%

Socialtjänsten
BUP

41%

Skolan

Ja
En del var bra men inte allt
Nej
n = 91

Polisen

41%

UMO
Ingen
Annat
0

10

20

40 %

30

Lyssnade de på vad du ville?
10%
23%

33%

Ja
Delvis
De lyssnade men struntade i det
Nej

Har du blivit trodd när du har berättat
sådant som är sant?
8%

43%

49%

n = 87

Ja
De har tvivlat på en del
av det jag harsagt
Nej
n = 92

33%

Var det lätt att berätta allt om hur du har det?
13%

53%

34%

Ja
En del saker men inte allt
Nej

26%

Ja
En del men inte tillräckligt
Nej
n = 92

41%

12%
41%

Ja
Nja, delvis
Nej
n = 92

n = 91

Tyckte du att du fick bra information?

33%

Fick du den hjälp som du ville ha?

47%

Hur har ditt liv blivit sedan du fick kontakt
med myndigheten?
9%
37%

31%

Mycket bättre
Lite bättre
Ingen skillnad
Sämre
n = 93

24%
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krönika

Barns rättigheter har revolutionerats sedan det
första viktiga steget år 1958. Då förbjöds aga i
klassrummen. Men trots en långtgående och
omfattande lagstiftning sedan dess finns fortfarande
ett stort problem: flera av lagarna efterföljs inte.

Barnrättens
odyssé
R

edan innan bris födelse tillkom den första, viktiga la-

gen för att skydda barn mot övergrepp.
– Förbudet av skolagan år 1958 innebar en brytpunkt.
Det var då man började ta våldets inverkan på barn och
ungdomar på allvar, säger BRIS barnrättsjurist Olof
Hülphers.
Anti-agalagen

text
bild

30

Malin Ekmark
Anna Rehnberg
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En attitydförändring till våldet hade skett och omsatts i
lag. Ändå dröjde det ända till år 1979 innan nästa viktiga
steg: agaförbudet i familjen. Frågan är varför det tog så
lång tid.
– Att man skulle ha en sträng uppfostran där det ingick att ge örfilar och liknande var så djupt rotat. Att sluta
med det skulle medföra en stor förändring av föräldraskapet, säger Olof Hülphers.
Därför krävdes år av diskussioner, trots att forskning
visade att aga var olämpligt, innan riksdagen kunde
klubba igenom ett förbud. Men när det väl skedde hade
synen på aga förändrats i det allmänna medvetandet och
Sverige började även driva frågan internationellt.

tema barnrätt
krönika

Bara för att det
skrivs i lag är det
inte säkert att det fungerar
som lagstiftaren önskat.
Barnombudsmannen

Lex Bobby

Nästa stora händelse var att barnkonventionen ratificerades år 1990 och att Sverige därmed började
ändra sina egna lagar så att de uppfyllde barnkonventionens artiklar. Tre år senare inrättades
Barnombudsmannen (BO).
– Det var ett mycket viktigt steg eftersom det
innebar att vi fick en myndighet med uppgift att
kontrollera att regeringen lever upp till barnkonventionen, säger Olof Hülphers.
Lagstiftningen mot sexualbrott skärptes år
2005 med särskilt skydd för barn och unga.
– Syftet med lagstiftningen var att fler skulle
dömas för våldtäkt och efter fyra-fem år har vi
kunnat se att det faktiskt blev så.
År 2006 inrättades Barn- och elevombudet
(BEO) vid Skolinspektionen. Medan Skolinspektionen fortsatte att utöva tillsyn över skolornas
arbete med att förebygga och motverka kränkningar fick BEO uppdraget att företräda enskilda
elever som kränkts. BEO gavs också rätten att ytterst kräva skadestånd för elevers räkning.

Den misshandel som år 2006 slutade med att
elvaårige Bobby dog ledde 2008 till den viktiga
Lex Bobby.
– Den innebär att när ett barn avlidit på grund
av misshandel så ska det utredas särskilt för att
ge information om de bakomliggande omständigheterna. Syftet med lagen är att skapa bättre
kunskap för att i framtiden kunna förebygga att
något liknande händer igen.’
Lex Bobby kan liknas vid en slags social haverikommission och har redan lett fram till förslag
på nya lagar för att skydda utsatta barn.
Grooming

Ljusår från slagen på fingrarna i klassrummen år
1958 landar vi så i lagen mot grooming år 2009.
Man hade upptäckt att vuxna på internet stämde träff med minderåriga för att begå planerade
sexövergrepp. Rent juridiskt gick det före lagens
tillkomst inte att göra ett polisingripande innan
övergreppen hade skett.
1/2011 • BRIS-rapporten
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krönika
tema
barnrätt

Viktiga årtal:
1958
1979
1990
1993
2005
2006
2006
2009

Skolaga förbjuds.
Aga i hemmet förbjuds.
Barnkonventionen ratificeras.
Barnombudsmannen (BO) inrättas.
Lagstiftningen mot sexualbrott skärps.
Barn- och elevombudet (BEO) inrättas.
Lex Bobby införs.
Grooming förbjuds.

– Därför ville
regering och riksdag lagstifta ett
steg innan och numera är själva överenskommelsen
att träffa ett barn
under 15 år för en
sexuell kontakt olaglig, säger Olof Hülphers.
Uppräkningen av de viktigaste lagarna sedan
år 1958 kan ge sken av att barn och unga i Sverige
är väl skyddade mot övergrepp, men i praktiken
är det inte alltid så. Olof Hülphers är bland annat
kritisk till att skolorna i Sverige inte anstränger
sig tillräckligt för att skydda eleverna mot mobbning och andra kränkningar.
– Det finns bra stöd i lagen men det fungerar
inte praktiskt eftersom många skolor ännu inte
uppfyller kraven i skollagen och diskrimineringslagen.
Olof Hülphers menar att många i skolvärlden
inte tar barnens utsatthet på allvar och jämför
med det väl fungerande skydd som finns för vuxna på arbetsplatser. Där vidtas åtgärder om någon anställd blir utsatt för kränkning. Blir barn
utsatta får de sällan samma stöd, trots att de rent
juridiskt har rätt till det.
Rättsväsendet måste förbättras

Ett annat område där han är kritisk är de punkter
som faller under brottsbalken.
– Det är fortfarande så att det praktiska arbetet kring barnen måste bli bättre. Både polis och
åklagare måste bli bättre på barnsamtalen, på att
få fram nödvändig information och på att få barnen att känna sig trygga, annars berättar de inte.
Att lagstifta om så kallade barnahus, där polis,
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åklagare, kuratorer, läkare och andra yrkesgrupper med barnkompetens samarbetar, kan vara en
väg att gå.
– Men åter igen: bara för att det skrivs i lag är
det inte säkert att det fungerar som lagstiftaren
önskat, säger Olof Hülphers.
Han är också missnöjd med att det ofta avslöjas stora brister inom socialtjänsten.
– Det tar för lång tid innan utredningar
startas, och beslut om omhändertaganden tas
många gånger för sent. Men det finns ett nytt utredningsförslag om en lag om stöd och skydd för
barn och unga som, om det antas av riksdagen,
kommer att innebära förbättringar.
När Olof Hülphers blickar framåt tror han att
fler lagändringar kan bli aktuella.
– Framväxten på internet är ett exempel. Där
kan barn och unga bli utsatta på olika sätt och det
finns vissa svårigheter att skydda sig. Nya regler
som har anknytning till internet kommer därför
garanterat att dyka upp.
En debatt han följer med spänning är den som
uppstod i november 2010 sedan Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, föreslagit att
det ska bli olagligt för föräldrar att vara så berusade
att de utsätter sina barn för fara. Olof Hülphers
tror att en sådan lag skulle vara ett bra skydd för
barn, framför allt för yngre barn som är beroende
av sina föräldrar och inte kan skydda sig själva.
En fråga han själv tycker är viktig att driva
vidare är att barn som bevittnat våld i hemmet
själva ska ses som brottsoffer. Efter en lagändring
år 2006 ses de som brottsoffer så tillvida att de
har rätt till ersättning från Brottsskadenämnden.
Men Olof Hülphers vill att barnen ska ses som
brottsoffer fullt ut och få samma rättigheter som
andra brottsoffer.  

tema barnrätt
krönika

Milstolpar inom barnrätten i Sverige
De första barnavårdslagarna
Följande tre lagar om samhällets ansvar för
barn antogs i Sverige år 1902.
* Lag angående minderåriga förbrytare
innebar att barn som begått brott i åldrarna
15–18 år kunde dömas till tvångsuppfostran
på anstalt istället för fängelsestraff.
* Lag om uppfostran åt vanartade och i
sedligt avseende försummade barn innebar
att barn kunde skiljas från sina hem för
tvångsuppfostran och placeras antingen på
institution eller i fosterhem.
* Lag om fosterbarns vård kom till för att det
började uppmärksammas överdödlighet
bland små barn som vårdades i fosterhem.
Genom att lagstifta kring vården i fosterhem
ville Sverige komma till rätta med den s.k. fosterbarnsindustrin som avsåg personer som mot
betalning vårdade och fostrade andras barn.
Lagen om samhällets barnavård
År 1924 antogs lagen om samhällets barnavård
och innebar att varje kommun tvingades inrätta
en barnavårdsnämnd som skulle ansvara för all
kommunal barnavård. Barnavårdnämnderna
avgjorde alla ärenden om omhändertagande
av barn som vanvårdades, var nödställda av
fattigdom, sjuka, värnlösa eller riskerade att bli
vanartade. Barnavårdsnämnderna hade ansvaret för att alla barn som var placerade inom
kommunen fick den vård de var berättigade till.
Förbud mot skolaga
Skolagan förbjöds i folkskolestadgan år 1958
och det blev förbjudet att använda kroppsstraff
i den svenska skolan.
Förbud mot aga
Aga betyder kroppsstraff i uppfostrande syfte.
Sveriges riksdag beslutade den 1 juli 1979 att anta
den s.k. anti-agalagen som finns i föräldrabalken
och som innebär att barn inte får ”utsättas för
kroppslig bestraffning eller annan kränkande
behandling”. Genom bestämmelsen blev det
straffbart att använda kroppslig bestraffning och
utöva kränkningar mot barn i uppfostrande syfte.

Socialtjänstlagen och ny tvångslagstiftning
för unga
År 1980 antogs den första socialtjänstlagen
och lagen om särskilda bestämmelser om vård
av unga. Socialtjänstlagens utgångspunkt var
frivilliga stödåtgärder och den kompletterades
med tvångsregler för unga när frivilliga insatser
inte bedömdes tillräckliga. Tvångsreglerna kom
till för att ge barnet skydd.
Barnkonventionen
Förenta Nationernas konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 som ett
av de första länderna i världen. Ratificeringen
innebar att Sverige förband sig att följa det som
framgår av barnkonventionen. Från och med
den dagen har Sverige arbetat med att ändra
den egna lagstiftningen så att den överensstämmer med barnkonventionens artiklar men
mycket arbete kvarstår att göra.
Barnombudsmannen
Mot bakgrund av Sveriges godkännande av
barnkonventionen bildades år 1993 Barnombudsmannen, som är en statlig myndighet med
uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån vad som framgår av
barnkonventionen. En viktig uppgift för Barnombudsmannen är att följa upp genomförandet av
barnkonventionen och bevaka hur Sverige lever
upp till barnkonventionens olika principer.
Ny sexualbrottslagstiftning
En ny sexualbrottslagstiftning började tillämpas
år 2005 genom nya bestämmelser i brottsbalken. Genom reglerna skärptes synen på
sexualbrotten och straffskalorna förändrades.
Särskilda brottstyper mot barn infördes, bland
annat ”våldtäkt mot barn”, ”sexuellt utnyttjande av barn” och ”sexuellt övergrepp mot barn”.
Barn som bevittnar våld får rätt till ekonomisk
ersättning
År 2006 infördes nya regler i brottsskadelagen
som innebär att brottsskadeersättning kan beta-

las ut till barn som bevittnat brott även om brottet inte kan sägas vara riktat direkt mot barnet.
Förbud mot kränkande behandling av barn
och elever
År 2006 inrättades Barn- och elevombudet
(BEO) som tillsammans med Skolinspektionen
övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling (exempelvis mobbning).
Den viktigaste uppgiften för myndigheten är att
tillvarata barn och elevers rättigheter. BEO utreder anmälningar om kränkande behandling
och ansvarar för att företräda enskilda barn
och elever mot skolan och i domstol.
Lex Bobby
I början av år 2008 kom lagen om utredningar
avseende barn som har avlidit i anledning av
brott. Bakgrunden till lagstiftningen var det medialt mycket uppmärksammade fallet med den
11-åriga pojken Bobby som misshandlades till
döds av sin styvpappa år 2006. Lagen innebar
att krav ifördes om särskilda utredningsåtgärder
i sådana fall där ett barn avlidit till följd av brott.
Målsättningen med utredningarna är att skapa
bättre underlag och nya förslag till åtgärder
som förebygger att barn far illa i framtiden.
Vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
– ny brottsrubricering
År 2009 infördes ett nytt brott i brottsbalken
under rubriceringen ”kontakt med barn i
sexuellt syfte”. Straffbestämmelsen tar sikte på
kontakter med barn, till exempel via internet,
som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid
ett möte med barnet. Brottet gäller handlingar
mot barn under 15 år.
Samtala med barn utan godkännande
av barnets vårdnadshavare
I augusti 2010 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten
ska kunna tala med barn utan att barnets vårdnadshavare lämnat sitt samtycke och utan att
vårdnadshavaren är närvarande vid samtalet.
Det gäller utredningar där det kan bli aktuellt
med ingripanden i syfte att skydda barnet.
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krönika

Vid den senaste granskningen av hur
Sverige lever upp till konventionen
uttryckte kommittén oro för den höga
förekomsten av barnmisshandel, vanvård
och andra former av våld i hemmet.
Därför rekommenderar FN:s
barnrättskommitté att Sveriges regering
ska stödja BRIS att ha öppet dygnet runt
i BRIS 116 111. BRIS generalsekreterare
Göran Harnesk fick svara på frågor kring
barnrättskommitténs rekommendationer.
text
bild

Laila Wold
Johan Bergling

FN rekommenderar att BRIS har

öppet dygnet runt
Hur ställer sig BRIS till FN:s uppmaning om att
öppna BRIS 116 111 dygnet runt?

– BRIS har under många år arbetat för en högre
tillgänglighet för barn och unga. Vi kan se att det
runt om i världen öppnar upp nya hjälptelefoner
som har dygnet runt-öppet. Det som har varit
hindret i Sverige har varit behovet av kvalitetssäkring och finansiering. BRIS har under många
år rustat för att ta detta steg, vi har tekniken och
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logistiken. Det som idag är hindret är finansiering och vi hoppas innerligt att detta kommer att
lösas via ett beslut om ett statligt stöd.
Andra områden som kommittén vill att Sverige fortsätter att intensifiera sina ansträngningar
på är att ge tillräckligt stöd till barn som utsatts
för övergrepp. Dessutom vill FN att man lägger
fokus på tidig upptäckt och handläggning av
ärenden som rör övergrepp mot barn.

tema barnrätt
krönika

Vilken funktion kan BRIS fylla som stöd för barn
som utsatts för övergrepp?

– BRIS är idag en länk mellan det enskilda barnet och samhället. Detta går att utveckla betydligt i framtiden. Det kan dessutom konstateras
att BRIS har en unik kunskap av att samtala med
barn. Denna kunskap är vi villiga att föra vidare,
via BRIS-Akademin, till de som arbetar med barn.
Ytterligare ett led i kampen mot övergrepp och
vanvård är offentliga informations- och utbildningskampanjer om de negativa konsekvenserna av misshandel. Inte minst viktigt är att förebygga och främja
positiva, icke-våldsamma former av uppfostran.
Vad gör BRIS för att informera om de negativa
konsekvenserna av barnmisshandel?

– BRIS-rapporten kommer ut årligen och är en
sammanställning av de kontakter som BRIS har
haft med barn och unga under föregående år.
Med den som grund deltar vi vid så många seminarier och utbildningar som möjligt. Vårt opinionsarbete baserar sig, även det, på dessa frågor.
Kommittén rekommenderar också att Sverige
försäkrar att alla barn får det skydd som krävs om
någon blir brottsoffer och/eller vittne till brott,
t.ex. barn utsatta för övergrepp, våld i hemmet,
sexuellt och ekonomiskt utnyttjande, bortförande eller vittnen till sådana brott.
Vad tycker BRIS?

– Det är väldigt viktigt med förebyggande information. Inte bara till barnen själva utan även till
de vuxna som finns i barnets omedelbara närhet.
Civilkurage är ett viktigt begrepp. Det innebär
att varje vuxen som oroar sig för att ett barn far
illa måste anmäla detta till socialtjänsten.
Kommittén är också bekymrad över att barns
medvetenhet om barnkonventionen fortfarande är

BRIS har en unik
kunskap av att
samtala med barn.
låg. Alla yrkesgrupper som arbetar för och med barn
får inte en bra utbildning i barnets rättigheter. Sverige bör öka ansträngningen för att alla barn ska vara
medvetna om barnkonventionen och kunna använda dessa instrument för att försvara sina rättigheter.
På vilket sätt bidrar BRIS med ökad kunskap
hos barn om deras rättigheter?

– BRIS har tillsammans med ett antal andra
barnrättsorganisationer, inklusive Barnombudsmannen, kunnat konstatera att gemensamma
aktiviteter ger ett bättre resultat. Det har gjort att
ett nätverk har bildats för att lyfta kunskapen om
konventionen, bland annat genom gemensamma
utskick till landets samtliga skolor.
Det finns regionala skillnader och brister kvar
när det gäller aktivt deltagande av barn i skolor och
institutioner samt samhällets omvårdnad av barn
och ungdom, anser kommittén. Dessutom uttrycker den bekymmer över att vissa barn inte känner att de har något verkligt inflytande på samhället i det som rör deras liv. Sverige uppmanas också
att stärka insatserna för att öka medvetenheten om
betydelsen och den praktiska tillämpningen av
principen om det bästa för barnet. Barnets bästa
bör särskilt återspeglas i lagar och beslut.
Kan aktiva barn och principen om barns bästa
hindra våld och övergrepp?

– Absolut! Men det krävs en ändrad syn hos allt
från domare till poliser och folk i allmänhet.
BRIS anser att barnkonventionen ska inkorporeras i den svenska lagstiftningen. Men det krävs
också att konventionen finns med som en synnerligen angelägen del i samtliga utbildningar vars
studenter ska arbeta med barn.  
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forskning
krönika

Att Sverige fick en anti-aga-lagstiftning
är en av de mest betydelsefulla
milstolparna i BRIS historia. Tack vare
den har vi fått en ändrad inställning till
våld mot barn, säger forskarna. Men
dåtidens örfil har bytts ut mot time-out
och nanny-metoder och mörkertalet för
misshandlade barn är fortfarande stort.

Våld

oacceptabel metod
N

annies och nätet – det är två av dagens problem vad gäller våld och övergrepp mot barn.
– Skamvrårna och nannyifieringen tycker jag
inte alls om. Men det är nätet som är den stora
frågan. Jag tror att det är dags för nolltolerans mot
mobbning över nätet och telefonen, säger Carl-Göran Svedin, professor vid Linköpings universitet i
barn- och ungdomspsykiatri, med särskild inriktning mot barnmisshandel och sexuella övergrepp.
Det största som har hänt under fyrtio år vad
gäller arbetet mot våld mot barn i Sverige, är antiaga-lagen från 1979. Lagen innebar en djupgående förändring, efter intensivt opinionsarbete och
kampanjer, bland annat på mjölkpaketen.
– Under de senaste fyrtio, femtio åren har vi
fått en helt annan inställning till våld mot barn,
säger Staffan Janson, professor och barnläkare vid
Karlstads universitet. Det har aldrig tidigare skett
en sådan kraftfull attitydförändring hos svenskarna. En enastående förändring.
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Färre omkommer

Under de drygt trettio år som har gått har anmälningarna om våld mot barn ökat, samtidigt
som det är färre barn som omkommer av våld
och färre misshandlade barn som blir inskrivna
på sjukhus.
– Vår uppmärksamhet och oro för våld har
ökat och vi ser våld som ett allvarligare problem,
säger Felipe Estrada, professor i kriminologi vid
Stockholms universitet. Enligt forskningen beror
det inte på att våldet i sig har ökat utan snarare på
att vi har fört fram frågan. Våld ses allt mer som
en oacceptabel metod för att lösa konflikter.
I 70-talsdebatten inför den nya lagen hördes
klassiska argument för aga, som att det är en viktig del i god uppfostran och för att skapa disciplin.
Eller att det är nödvändigt att slå till barn för att
kunna varna dem för faror.
Sedan dess har åren gått, men om dåtidens
”örfil” byts ut mot dagens ”skamvrå” eller ”time-
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Två sorters våld

out” känns 2000-talets anda med barnuppfostrande TV-nannies som något av en backlash.
– Jag tror att den genomtänkta, unga föräldern
inte går på det där, säger Staffan Janson. Men de
som känner sig osäkra och saknar fasta värderingar lutar sig ofta mot ordning och reda och hårda
tag. Det finns alltid en risk att några procent av
Sveriges föräldrar faller för det där, och får argument för att det är bra att ta i lite grann.
– Att vi inte längre ser barn bli agade i snabbköp i Sverige är väldigt positivt, säger Carl-Göran
Svedin. Men frågan är om inte våldet istället sker
innanför husets väggar. Vi har en generell uppfattning att vi inte ska slå våra barn, men vi har
också situationer när folk inte klarar av att hålla
sig till det.

Carl-Göran Svedin talar om två sorters fysisk barnmisshandel: den ena handlar om bristande impulskontroll och försämras av problem som stress och
dålig ekonomi. Den andra gruppen förövare består
av människor med olika sorters missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och de står för den större
delen av den allvarliga barnmisshandeln.
– Samtidigt ska man vara medveten om att
barn i Sverige har bland de bästa och tryggaste
levnadsförhållandena i ett internationellt perspektiv, säger Felipe Estrada. Vi har nått väldigt
långt under trettio år, men att säga att vi bara är
nöjda när vi har uppnått noll procent våld mot
barn, det är väldigt naivt.
Enligt Staffan Janson ökade antalet anmälningar ganska ordentligt efter att lagen kom. Det
har gått upp och planat av, för att åter öka successivt under 2000-talet.
– Alla anmäler mer, säger Staffan Janson. Skolan gör det och förskolan, liksom grannar. Även
föräldrar anmäler varandra ibland, i syfte att skada, eftersom det verkligen är illa att slå sitt barn.
Enligt föräldrarnas utsagor har våldet mot barn
ökat något igen. Uppgången är visserligen liten,
men det är naturligtvis alltid oroande.
Runt 14 procent av svenska skolbarn säger att
de någon gång har fått stryk, 1,5 procent uppger
att de får det ofta. Invandrare slår sina barn mera
och allvarligare än infödda svenskar.
– De slår sina barn som vi gjorde på 60-talet, säger Staffan Janson. Men de som har bott en
längre period i Sverige, pratar bra svenska, ingår
i arbetskraften och äger sin egen bostad, de agar
inte sina barn mer än infödda svenskar.
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37

krönika
forskning

Tyvärr ser man fortfarande
mycket allvarligare på att en
vuxen människa blir sönderslagen
än att ett barn blir det.
Stort mörkertal

Trots lagen och den allmänna insikten är mörkertalet stort. Vad gäller försummelse och vanvård
inom familjer finns det fortfarande ingen tillförlitlig statistik från socialtjänsten.
– Socialtjänsten har ingen rapporteringsskyldighet till den svenska staten om sådana här saker.
Så vi vet inte ens om antalet omhändertaganden
ökar eller minskar. Det finns helt enkelt ingen
statistik. Urdåligt! säger Staffan Janson.
Vad gäller psykiskt våld mot barn anser, som
sagt, Carl-Göran Svedin att nätet är den viktiga
arenan idag, inte skolgården.
– Vuxna måste ta större del av barnens onlinevardag. Det är bara en tidsfråga innan vi drabbas
av ett självmord orsakat av mobbning på nätet.
Enligt Carl-Göran Svedin kommer bara en
liten del av de sexuella övergreppen mot barn till
professionell kännedom: endast cirka tio procent.
Inte minst sexuella övergrepp och trakasserier
mellan mer eller mindre jämnåriga hålls hemligt.
– Det vanligaste är att man pratar med sina
kompisar, men när det gäller de här övergreppen
akan man inte det. Då kommer det ut och man
blir horan på byn. Därför håller barn ännu mera
tyst, eftersom de är så himla rädda.
Staffan Janson vill i framtiden se fler ändringar
i svensk lagstiftning. Förutom ett kraftfullt arbete för att införa FN:s barnkonvention vill han
att Sverige följer det norska exemplet. I Norge har
barn under senare år fått stärkt rättslig ställning
och större möjligheter att agera som självständiga
individer i rättsprocesser, bland annat.
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– Sedan skulle jag
vilja att domstolarna
agerar enligt den lagstiftning som redan
finns. Tyvärr ser man
fortfarande mycket allvarligare på att en vuxen
människa blir sönderslagen än att ett barn blir det.
– Under åren har vi blivit bättre på att ta hand
om utsatta barnen i Sverige, säger Carl-Göran
Svedin. Åtminstone de barn som vi upptäcker.
– Men jag är missnöjd med att barn- och ungdomspsykiatrin sätter upp murar mot misshandlade barn och dem som utsatts för sexuella övergrepp. De har enligt barnkonventionen rätt till
rehabilitering, men barnpsykiatrin sviker dem.
– Sammantaget tycker jag att det är värt att påminna om att barn i Sverige lever i ganska skilda
världar, säger Felipe Estrada. Det finns en påfallande ojämlikhet i levnadsvillkoren. Att barn i alla
samhällsgrupper är drabbade av våld betyder inte
att barn i alla samhällsgrupper löper samma risk.
– Ett mer jämlikt samhälle föder mindre
våld.  
4 Förbudet mot barnaga infördes år
1979 i föräldrabalken:
”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person
och egenart och får inte utsättas för
kroppslig bestraffning eller annan
kränkande behandling.”
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Samhället satsar inte
tillräckligt med kraft
och resurser till att
stödja barn som far illa.
Nationell uppföljning saknas
och alltför få åtal väcks.
Det menar bland annat
barnombudsmannen
Fredrik Malmberg och Eva
Diesen, jurist och forskare.

Brott kan
inte styrkas
text
bild
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Johan Bergling
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Barnombudsman Fredrik Malmbergs svar på
frågan ”Klarar samhället av sitt ansvar för de utsatta barnen?” är kort.
– Visst, det är det allra enklaste svaret. Men
fortfarande är det så att den hjälp och det stöd
utsatta barn får beror på var de bor och på inställningen hos enskilda handläggare.
– Det är helt oacceptabelt.
Under 2000-talet, drygt trettio år efter lagen
mot barnaga, ökar vuxnas våld mot barn, enligt
Brå, Brottsförebyggande rådet. Under de senaste
åren har polisanmälningarna stigit kraftigt i antal, och av de brott som handlar om våld, hot och
ofredanden är i princip en femtedel riktade mot
barn. I första hand är det pojkar som misshandlas, och i cirka tio procent av fallen är de utsatta
barnen under sju år.
Att misshandeln av barn ökar bekräftas också av
BRIS kontakter. Men Fredrik Malmberg är bekymrad över att det väcks för få åtal. Enligt BO är ett av
problemen att åklagare uppger att ”brott inte kan
styrkas”, vilket bland annat beror på att det dröjer
för länge mellan anmälan och förhör. Barnet kommer kanske inte längre ihåg i detalj vad som hänt
och eventuella fysiska skador riskerar att försvinna.
Samhället satsar inte tillräckligt med kraft och
resurser på att stödja barn som far illa:
– När jag träffar ledamöterna i riksdagens socialutskott och frågar om de vet hur många ”orosanmälningar” som görs, hur många utredningar
som sedan kommer till stånd och vilka resultat de
leder till, svarar ledamöterna att de inte vet, säger
Fredrik Malmberg, och fortsätter:
– De kan helt enkelt inte svara, eftersom det
inte finns någon nationell uppföljning.
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Misshandel inte prioriterad

Enligt Eva Diesen, jurist och forskare vid Stockholms universitet, är inte barnmisshandeln högprioriterad inom polis och rättsväsende. I rapportboken Övergrepp mot kvinnor och barn
från år 2009, undersöker hon tillsammans med
Christian Diesen, professor i processrätt, hur anmälningar om brott mot barn följs upp.
Bristerna är stora, säger Eva Diesen, som poängterar att det i förarbetena till barnagalagen i
föräldrabalken står att om barnet misshandlats
av en närstående är det en försvårande omständighet.
– Men det har skett en uppenbar glidning. I
en del rättfall de senaste tio åren har man istället
kommit fram till motsatsen. Det finns ibland en

krönika
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Ett provocerande barn som
inte lyder kan nästan bli en
förmildrande omständighet
förståelse för föräldrar som inte besinnar sig. Ett
”provocerande” barn som inte lyder kan nästan
bli en förmildrande omständighet.
– Det här gäller ofta ensamstående föräldrar
som lever under svåra förhållanden. Men även
alla slags föräldrar som säger att de måste vara
hårdhänta i uppfostringssyfte.
Förutom denna attitydförändring finns det
också, enligt Eva Diesen, en ovilja att granska
bakgrunden till en anmälan.
– Man måste undersöka för att upptäcka. Alltför ofta utreder man bara det som är anmält, istället för att ta reda på mer. Utredningar läggs ned för
tidigt, när man borde fråga sig om det exempelvis
finns syskon i familjen, som också kan vara utsatta.
– Bakom en del anmälningar kan det ju ligga
systematiskt våld.
Något annat som Eva Diesen noterat och är
kritisk till är det hon kallar ”familjeperspektivet”.
– Det kan handla om att polisen i för stor utsträckning tar sociala hänsyn i brottsutredningar.
Eller att socialtjänsten anser att polisen bara kommer och förstör, och att det är bättre om det inte
blir någon polisutredning. Av hänsyn till familjen.
Konservativ familjesyn

Enligt Eva Diesen har socialtjänsten ibland en
konservativ familjesyn som leder till inställningen att familjer ska hålla ihop.
– Jag har läst förhör med barn som faktiskt säger
att de vill att pappa ska hamna i fängelse. De vill
inget hellre än att pappa ska försvinna. Väldigt förenklat är socialtjänstens perspektiv att familjerna
ska lära sig att leva tillsammans, medan polisens

perspektiv är att utreda brott utan att primärt ta
hänsyn till att föräldrar och barn skiljs åt.
– Men jag anser att man ska ta på allvar om
ett barn vill slippa en förälder, säger Eva Diesen.
I grund och botten handlar problemen till stor
del om vår syn på barnen: alltför få lyssnar på vad
de har att säga.
– De som bestämmer över den sociala barnavården har massor att lära av barnen, säger Fredrik Malmberg. Barn är kloka och har bra idéer.
Under sina första två år som barnombudsman
har Fredrik Malmberg varit särskilt inriktad på
barn som är omhändertagna av samhället. I vinter
har han förberett möten mellan ungdomar som
bor på HVB-hem, och Socialstyrelsen, socialutskottet och regeringen, bland annat barn- och
äldreminister Maria Larsson.
– Ungdomarna ser otroligt mycket fram emot
det. Och vilka är bättre experter än de?
Behov av utbildning

Förutom att lyssna på barnen talar Fredrik Malmberg om behovet av utbildning och riktlinjer inom
landstingen vad gäller anmälningar om våld mot
barn. Under sina möten med vårdpersonal möter
han människor som är oroliga för om det verkligen
är rätt att anmäla och för vad som ska hända sedan.
– Men det barnen säger till mig är att en anmälan betyder att det som de är med om faktiskt
inte är okej. Att antalet anmälningar ökar är ju
också något som kan vara positivt. Det betyder
förhoppningsvis att vår toleransnivå mot våld
mot barn minskar.
– Ändå anser jag att det är förvånande att vi i
Sverige fortfarande har så dålig koll på de utsatta
barnen och att samhällets stöd och engagemang
inte är större, säger barnombudsman Fredrik
Malmberg.  
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Går våld mot barn och missbruk hand i hand? Det medför
en ökad risk, säger Sven Bremberg, avdelningschef på
Folkhälsoinsitutet och en av experterna bakom regeringens
nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd, men det är
framför allt summan av negativa belastningar på familjen
som ger negativa följder för barnet.

Samhället måste minimera

riskfaktorer
M

issbruk inom familjen ökar den psykiska belastningen på barnen. En
förälder som inte beter sig normalt på
grund av alkohol eller andra droger kan
både vara och upplevas som hotfull. Alla
barn behöver åtminstone en förälder som
de kan lita på.
Orden är barn- och ungdomsläkaren
Sven Brembergs, avdelningschef för Barn
och ungdomars hälsa vid Statens folkhälsoinstitut i Östersund. Han är en av experterna bakom regeringens nationella strategi
för ett utvecklat föräldrastöd.
– Glädjande nog behöver inte en tuff
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uppväxt med missbrukande föräldrar ge
ett barn skador för livet. En enskild så kal�lad riskfaktor i ett barns liv behöver inte ha
någon långsiktig effekt. Det är summan av
flera belastningar som ger negativa följder.
Det betyder inte att alkoholmissbruk får bagatelliseras. Risken för övergrepp mot barn
är större när alkohol och andra droger finns
med i bilden, betonar Sven Bremberg.
Minimera riskfaktorer

Många olika förutsättningar formar ett
barns uppväxt. Därför är det viktigt att
samhället gör allt för att minimera riskfak-

torerna kring barnet. Föräldrar som mår
bra, har ett arbete att gå till och en ekonomi
som gör att de kan betala sina räkningar och
ställa fram mat på bordet är viktiga skyddsfaktorer i ett barns liv.
– Sverige har varit ett välfärdsland där
kvinnor och män har haft goda förutsättningar att vara just föräldrar. Föräldraförsäkring, barnbidrag och en förskola med
hög kvalitet är generella insatser som bidragit till att våra barn vid en internationell
jämförelse mår mycket bra. De system som
vi har byggt upp gynnar alla barn, även de
allra mest sårbara.
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En stor riskfaktor för ett barn är att växa upp i
en familj med en eller två arbetslösa föräldrar.
Andra riskfaktorer är ensamstående föräldrar,
psykiskt sjuka föräldrar, missbruk i familjen
och fattigdom. För dessa barn är det betydelsefullt att miljöer utanför hemmet är hälsofrämjande. En bra förskola eller skola med
trygga engagerade vuxna kan vara ett livsviktigt skydd för barn från socialt utsatta hem.
– En eller två allvarliga belastningar
inom familjen kan ett barn klara av, men
när det rör sig om kanske fyra, fem riskfaktorer kan det bli betydligt allvarligare.
Summan av alla belastningar kan leda till
psykisk ohälsa högre upp i åren.
Familjen är både den viktigaste risk- och
skyddsfaktorn för ett barn. En nära och
förtroendefull anknytning och relation
mellan barn och föräldrar är viktig, liksom föräldrars tydliga normer, realistiska
förväntningar och förmågan att ge positivt
stöd. När föräldrar brister i sin tillsyn, ser
mellan fingrarna när tonåringen dricker alkohol och prövar droger eller har allvarliga
konflikter med den andra föräldern, talar
experterna om riskfaktorer inom familjen.
Mer föräldrastöd

Sven Bremberg vill se mer av de föräldrastödsprogram som erbjuds i många kommuner.

En eller två allvarliga
belastningar inom familjen
kan ett barn klara av, men när
det rör sig om kanske fyra, fem
riskfaktorer kan det bli betydligt
allvarligare.

– Det viktiga är
att alla slags föräldrar får möjlighet till
detta, då ger det bäst
och mest långsiktig effekt. Vuxna får flera
verktyg som de kan använda sig av när saker
och ting går snett. Det kan också få igång ett
positivt samspel mellan sig och sina barn.
Familjers levnadsvillkor och samhällets
normer är betydelsefulla grundpelare för hur
ett land ser på den uppväxande generationen.
– Familjens ekonomi är inte allt, men
fattigdom och arbetslöshet är riskfaktorer
i ett barns liv. Därför är det så viktigt är att
alla föräldrar ges bra ekonomiska förutsättningar. För tio år sedan, år 1999, hamnade
elva procent av alla ensamstående föräldrar
under den så kallade fattigdomsgränsen. I
den senaste undersökningen från SCB, som
gäller år 2008, hade andelen stigit till 29
procent!
Svårigheter går inte att förutsäga

Vart femte barn får någon form av psykiska
problem under sin uppväxt. Men det går
inte att på förhand säga när svårigheterna
kommer. Sven Bremberg betonar att det
därför är viktigt att hälsofrämjande positiva
insatser når alla barn och föräldrar, precis
som barnbidrag och föräldraförsäkring.

Det räcker inte med att peka ut fattiga familjer eller så kallade ”problembarn”. Istället är det generella insatser som gynnar både
svaga och starka grupper och som skapar ett
mänskligare samhälle, anser han och finner
stöd i sitt resonemang i både vetenskap och
internationell forskning.
– Den enstaka procent som har fått diagnosen ADHD ska givetvis få det kvalificerade stöd de har rätt till. Men idag finns
det en tendens att ge många lite stökiga barn
diagnoser. Se istället till att de klarar att gå i
skolan ihop med andra barn. Då är mycket
vunnet.
Förskola, skola och fritidsmiljöer borde
vara mer hälsofrämjande än vad de är idag,
anser Bremberg.
– En lugn skolmiljö är bra för alla barn,
särskilt för dem som kanske har oroliga
hemförhållanden. Vi ska inte fokusera på
barns svagheter. Det centrala borde vara att
få deras starka sidor att växa. Barnen ska
kunna klara av skolan fast de kommer från
hemmiljöer med olika belastningar. En bra
skolgång är det viktigaste skyddet mot psykisk ohälsa, framhåller han.  
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Inför BRIS 40-års jubileum vässar BRIS
förbundsstyrelseordförande Lars-Johan
Jarnheimer organisationens mål och
ambitioner.
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bild

Cecilia Nauclér
Johan Bergling

BRIS är till för alla barn

alltid
N

är jag ser alla initiativ och projekt som BRIS
har drivit under de 40 år som organisationen
funnits så blir jag alldeles förstummad. Det är något fantastiskt vad organisationen har gjort!, säger
BRIS förbundsstyrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer.
Men det förpliktigar också att fortsätta i den andan, fortsätter han.
– Vi måste fortsätta vara innovativa och vässa oss
inom de områden där inriktningen redan är fastställd, som till exempel inom BRIS-Akademin, så
kommer vi att kunna hjälpa många fler barn.
Ett av de stora målen för år 2010 var att öka de
insamlade medlen till BRIS. Det är en långsiktig
och gedigen process i alla typer av organisationer
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förklarar Lars-Johan Jarnheimer, men han ser ändå
att BRIS är på rätt väg.  
– Styrelsens målsättning för år 2010 har vi uppnått. Nu går vi in i år 2011 med ännu större ambitioner och förhoppningar. Under vårt verksamhetsoch strategiseminarium under året fastställde vi att
BRIS är till för alla barn, alltid. BRIS styrka är att vi
är barnens försthandsval när det gäller stöd till dem.
Rent praktiskt innebär det att BRIS nya stora
mål är att kunna utöka tillgängligheten i BRIS 116
111 så mycket att telefonlinjen är öppen dygnet
runt.
– Det finns EU direktiv om att varje medlemsland ska ha en telefonlinje öppen dygnet runt
för hjälpsökande barn. Sverige uppfyller inte ens

BRIS-rapporten 2010
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grundkravet och det har vi också fått bannor från EU för. Så vi
ser det som en självklarhet att BRIS 116 111 ska vara tillgänglig
dygnet runt.
Men målsättningen stoppar inte där. Lars-Johan Jarnheimer
ser BRIS 40-års jubileum som en stor möjlighet för organisationen att ytterligare kunna sätta fokus på de behov som de utsatta
barn som BRIS stöttar har och de barnrättsliga frågor som organisationen driver.
I januari 2011 har det gått drygt ett och ett halvt år sedan
Lars-Johan Jarnheimer tillträde som ordförande för BRIS förbundsstyrelse. Det har varit en personlig resa, berättar han, där
tiden har gått mycket fort, samtidigt som det har tagit längre tid
att lära känna organisationen jämfört med tidigare erfarenheter
från andra organisationer.
– Ordförandeskapet i BRIS har ställt större krav på mig än
vad jag hade kunnat förvänta mig. Djupet i frågorna, komplexiteten i problemen och frågeställningarna är större än vad jag
initialt trodde. I början såg jag isolerade företeelser, nu ser jag att
det finns så väldigt stora skillnader och olikheter i barnens behov
beroende på deras problematik.
Och eftersom varje fråga är så stor att den behöver hanteras
enskilt behövs också en bredd i BRIS stödverksamhet. Det, sammantaget med att BRIS som alla ideella organisationer inte har
en identifierad ägare har gett Lars-Johan Jarnheimer nya insikter
om ledarskapets svårigheter.
– Under den här tiden har BRIS genomfört ett omfattande
förändringsarbete och med eftertankens kranka blekhet kan jag
idag tycka att styrelsen i vissa lägen har gått för långsamt fram,
och i andra för snabbt.
Med de här erfarenheterna med sig i bagaget går nu Lars-Johan Jarnheimer med resten av förbundsstyrelsen vidare i arbetet
att uppfylla organisationens mål.
– Vi måste arbeta för att organisationens resurser används så
effektivt som det bara är möjligt. Men det viktiga är egentligen
inte pengar eller effektivitet, utan hur många fler barn som får
det bättre tack vare BRIS. Om vi så bara hjälper ett ytterligare
barn till så har vi lyckats.  
1/2011 • BRIS-rapporten

45

1971 – 2011

krönika

Hur lär man
sig hur man ska prata
med barn?
Genom att
prata med barn,
förstås!
BRIS egen samtalsmetodik är ett
resultat av flera års arbete, och med
den nya tekniken ställs den hela
tiden inför nya utmaningar.
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Johan Bergling
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B

ris pratar med barn, det vet ju alla. Men hur
vet jourarna som svarar i telefon, mejl och
chatt vad de ska säga för att barnen ska känna
sig hjälpta?
Det korta svaret är förstås att de utbildas i det.
Det lite längre svaret kommer här:
– När vi öppnade Barnens Hjälptelefon 1980
hade vi sneglat på några andra samtalsmetoder,
men vi upptäckte ganska snart att det var något
helt annat att prata med ett barn i telefon än att
ha det framför sig – vi såg inte hur de reagerade
på det vi sa, säger Christina Ålander Brasch som
jobbat på BRIS sedan starten 1971.
I början fanns inget gemensamt sätt att svara,
men de som svarade i telefonerna då drog snabbt
igång ett omfattande dokumenteringsarbete. Efter

varje samtal skrev de ner vad barnen och de själva
sagt, vad som fungerat och vad som fått barnen
att komma vidare. Barn utvecklas hela tiden, och
därför förändrades även samtalen. Men efter flera
år kunde de se att det fanns fyra punkter som hela
tiden återkom. De blev BRIS samtalsmetodik.
1. Att lyssna

– Det är viktigare än att prata och ge råd. För
att man ska kunna lyssna på ett bra sätt måste
den som lyssnar vara färdig med sin egen historia.
I början fick alla med engagemang och ett stort
hjärta sitta i jourtelefonen. Idag kräver vi att man
ska ha bearbetat sina egna upplevelser också. Annars hör man sin egen röst lika mycket som barnets, säger Christina Ålander Brasch.
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2. Att bekräfta barnet

– Barnet ser inte att du nickar eller ser uppmuntrande ut i telefonen. Därför är det extra viktigt att
säga: ”vad du är modig som berättar” eller ”vad
bra att du säger det här”. Vi vet att den bekräftelsen kan vara avgörande för att ett barn ska våga
vända sig till andra vuxna med sina problem.
3. Att sammanfatta

– Det är nödvändigt att kolla av att den som lyssnar har förstått det som barnet vill säga, och inte
det hon själv tror att barnet vill säga. Det är inte
alltid barn och vuxna uppfattar samma saker som
problem, säger Christina Ålander Brasch.
4. Att avsluta

– Det är den vuxnas ansvar att avsluta samtalet på
rätt sätt. Den vuxna talar om att samtalet snart
kommer att ta slut och frågar barnet om det känns
okej, om det fått säga vad det ville och om det fått
svar på sina frågor.
BRIS samtalsmetodik är alltså inget som några
vuxna hittat på, utan det är barnen som lärt de
vuxna hur de ska göra.
– Jag tycker att det känns underbart att ha fått
vara med och utveckla metodiken som fortfarande är grunden i BRIS kontakt med barnen, säger
Christina Ålander Brasch.
Hellre skriva än prata

Ja, trettio år har gått sedan Barnens hjälptelefon startades, och under tiden har internet blivit
en stor del av barns och ungdomars liv. Under
1990-talet började BRIS få allt fler frågor från
barn som hellre ville skriva än prata, och insåg att
4
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de måste ta sig ut på nätet. Samtidigt var det viktigt att skapa ett system där barnen kunde ställa
sina frågor anonymt.År 2001 hade man löst det
och BRIS-mejlen drog äntligen igång.
– Den stora utmaningen de senaste åren har
varit att omforma samtalsmetodiken så att vi kan
ge samma stöd till barnen över internet, säger Eva
Waltré, chef för den operativa verksamheten i BRIS.
I början kunde barnen svara på mejlet när de
fått svar från en jourare, men det blev väldigt rörigt eftersom jourarna hela tiden byts ut och det
blev svårt att hänga med i allt som skrivits till
barnet. Nu blir det istället en ny fråga varje gång
barnet mejlar till BRIS.
Det gör att det blir en stor skillnad mellan telefonsamtal och mejl – återkopplingen försvinner.
Det går inte att stämma av med barnet om
man förstått rätt. Å andra sidan har den som
svarar tid på sig, hon hinner rådfråga andra och
formulera sig noggrannare än vad jouraren kan i
ett telefonsamtal.
– Barn som mejlar kan skriva alltifrån två meningar till två sidor text. Ofta tar barnet upp massor
av olika saker. För den som läser och ska svara är det
därför extra viktigt att lära sig gå in i texten, försöka
se var barnet befinner sig, vad det är för känslor barnet uttrycker och vad barnet vill ha hjälp med.
– En chatt är mer som ett samtal, den som
svarar måste vara ganska snabb för att barnet ska
förstå att man är kvar. Därför görs svaren kortare
än de skulle ha blivit i ett mejl.
Att chatt har en tendens att dra ut på tiden gör
det extra viktigt att kunna avsluta på rätt sätt.
Barnet får aldrig känna det som att de blir avbrutna mitt i.

BRIS
krönika
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BRIS har en unik
kunskap av att
samtala med barn.

Ämnet styr kontaktväg

Telefon, mejl och chatt. Idag finns samtalsmetodik som är anpassad för alla tre kanalerna. Hur
väljer barnen på vilket sätt de ska höra av sig?
– Det är lite mer tjejer som mejlar, men det verkar som att det är mera ämnet som styr vilket sätt
man hör av sig på. Man ringer om saker som har
hänt, som mobbning eller skilsmässa till exempel,
medan mejlen handlar mer om psykisk ohälsa i
allmänhet, säger Eva Waltré.
Även om det finns barn som föredrar att skriva
och barn som föredrar att prata, så tror Eva att
det också finns en rent teknisk anledning till
att många barn mejlar. BRIS-telefonen stänger
klockan nio, medan det går att mejla dygnet runt.
– Ofta är det under sena kvällar och nätter
som barnen blir ensamma med sina tankar. Då
är inte BRIS-telefonen öppen, och det finns
ingen annanstans heller för barnen att ringa.
Därför är vårt nästa mål att kunna hålla telefonen öppen dygnet runt. Precis som att det finns
jourtelefoner för vuxna, så borde det finnas för
barn, säger hon.
1/2011 • BRIS-rapporten
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Mia Berg
Johan Bergling

Det magiska
samtalet
Mycket snack och liten verkstad.
Visst är det så det brukar heta?
Men tänk om det är just snacket
som är verkstaden?

D

et är många som undrar hur BRIS kan hjälpa barn bara genom
att prata. Så många att när ledningen på BRIS bestämde sig för att
samla BRIS samtalsmetodik i skrift föreslog Petter Iwarsson, anställd på
BRIS sedan tio år, att det skulle bli en bok om samtal med barn. Något
många av oss vuxna sysslar med hela tiden, och ändå inte.
– Många barn som hör av sig till BRIS säger att det är ovanligt med
vanliga samtal. Många av oss kan bli bättre på att ge barnen obruten tid
för att prata. Tid utan mobiltelefoner och måsten, säger han.
– Ett vanligt samtal kan handla om allt mellan himmel och jord; från
snälla kompisar och kattungar till mobbning och död. Vi vuxna har en
tendens att vilja rangordna samtalen efter någon sorts viktighetsskala.
Kanske anstränger vi oss lite extra med att lyssna när ett barn berättar
om det som vi tycker är allvarligt.
Det är nästan oundvikligt att vi gör så, säger Petter Iwarsson, men hur
viktiga samtalen är för barn vi pratar med kan vi inte veta bara med ut6
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gångspunkt från hur allvarligt det barnet berättar
om är. Det är så viktigt att vi också tänker efter:
Hur viktiga är samtalen för barnen? Historien om
kattungen kanske upptar alla tankar just då. Vi
vuxna spelar en stor roll bara genom att visa att
vi finns där och vill lyssna om barnen vill prata,
oavsett vad de vill prata om.
Att formulera sina känslor, tankar, upplevelser, frågor, illusioner, farhågor, behov,
slutsatser och utgångspunkter skapar
samtidigt förutsättningar för den inre dialog som gödslar växt och mognad.
Patricia Tudor Sandahl,
Ordet är ditt

Men vad är det som är så magiskt med att
få prata?

– Vi människor förändras och utvecklas på olika
sätt – till exempel genom att vi lyssnar på musik,
läser böcker, går i terapi eller genom att tiden går.
Det är svårt att förutsäga exakt när utveckling
sker, men oftast sker det i relation till andra människor. I samtalet har vi en chans att möta barnet
och ibland kan det vanligaste samtal bli avgörande för ett barn. Gå till dig själv – vilka samtal är
det du minns i livet?
– Man kan alltså hjälpa utan att ”göra” något.
Det är något som vi vuxna ofta tycker är svårt att
förstå. Vi vill fixa problemet. Helst trolla bort allt
jobbigt och få barnet att må bra. Men hur var det
filosofen Kierkegaard sa? ”Om jag vill lyckas med
att föra en människa mot ett bestämt mål, måste
jag först finna henne där hon är.” Det gäller även
barn, och särskilt de som mår dåligt.
Ett barn som berättar sin livshemlighet för
första gången måste uppbringa ett oerhört mod.

– När barnen berättar sätter de hela sin existens
i gungning. Det de säger kan till exempel leda
till att deras föräldrar skiljer sig eller att syskonen
måste flytta från mamma och pappa … det värsta
ett barn kan tänka sig. Jag brukar säga att det
krävs lika mycket mod av de här barnen som det
skulle göra av dig och mig om vi blivit vittne till ett
mord och var tvungna att vittna mot ett mc-gäng.
Därför är en ganska stor del av de barn som ringer
till BRIS tysta de första samtalen. De vill liksom
kolla av vem som är i andra änden innan de börjar prata. Det gäller förstås även när du träffar
barn öga mot öga. Det behövs en trygg och varm
atmosfär, där den vuxna visar att den vill veta
vad barnet har att berätta och att man har tid att
lyssna klart.
Vi vet att bland det viktigaste vi kan göra
för traumatiserade barn är att ge dem
möjlighet att på olika sätt uttrycka sig
och tala om det som hänt.
Anders Broberg, Kjerstin Almqvist
och Thomas Tjus, Klinisk barnpsykologi:
Utveckling på avvägar

Prövar ord och tankar

Det är då förtroendena kommer. Och när de gör
det är de trevande. Barnet kanske inte själv har
bilden klar för sig, det vet inte vad det ska göra,
utan prövar sina ord och tankar mot den vuxne.
I det läget är barnet inte alltid mottagligt för råd
och åtgärder. Men även om man inte kan lösa
problemet så tycker Petter Iwarsson att man kan
hjälpa barnet.
– Det fanns en professor i medicinsk sociologi
som hette Aaron Antonovsky som kom fram till
något väldigt viktigt. Han studerade kvinnor som
1/2011 • BRIS-rapporten
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Blott detta faktum, att ha någon som man
kan berätta för, är mycket viktigt. Då får
man som i en spegel tillbaka sitt eget liv.
Det behöver inte vara någon avancerad
psykoterapi för att hjälpa en människa att
ta ställning till sitt eget liv.
Johan Cullberg och Björn Wrangsjö,
I dialog om psykiatrin

hade suttit i koncentrationsläger, men som trots alla
sina hemska upplevelser hade en förhållandevis god
hälsa. Det gemensamma för kvinnorna var att de
upplevde att de förstod vad som hänt dem, att de
kunde hantera det och såg en mening i tillvaron.
Begriplighet. Hanterbarhet. Meningsfullhet. Om
man stärker dem, ökar våra möjligheter att ta oss
helskinnade genom svårigheter i livet, säger han.
Här har vi alltså något konkret vi kan hjälpa barnen med när vi pratar med dem: Vi kan göra situationen mer begriplig genom att till exempel hjälpa
dem att förstå varför mamma eller pappa agerar
som de gör. Vi kan göra det lättare för dem att
hantera situationer genom att hjälpa dem se vilka
resurser de har omkring sig – kompisar, kompisars
föräldrar, skolpersonal. Och barn som har förlorat
hoppet och meningen med livet kan vi låna ut vår
meningsfullhet till genom att säga: Jag vet att det
inte känns så nu, men jag tror att du kommer klara
det här och att det kommer att bli bättre.
– Barn kan ha fantasier om att det de är med om,
det är så jobbigt att ingen kommer att orka lyssna
på det. Att vi som vuxna visar att vi klarar att höra

Vi kan under en period vara ett hjälpjag
för den unga genom att ta emot och
härbärgera den unges känslor.
Ulf Hagström,
Med gemensamma krafter

8
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det de säger utan att gå sönder,
ger barnen hopp om att det kan
bli bättre, säger Petter Iwarsson.
Barnperspektivet är viktigt i
samtalet. Det är inte alltid så bra att
blanda in för mycket av sina egna erfaren- heter
när man pratar med barnen.
– Det kräver fingertoppskänsla. Barn är lojala
mot vuxna, och om de får höra att den vuxna haft
samma problem och löst det på ett visst sätt så tror
de ofta att det betyder att de måste göra likadant.
Och att de sviker de vuxna om det inte går.
Ibland tror Petter Iwarsson att man har större
användning av att hänvisa till andra barn: Jag har
hört av andra barn som har en mamma som dricker
att de ibland tror att det är deras fel, hur är det med
dig? På det sättet lämnar man olika vägar öppna
samtidigt som man berättar för barnet att det inte
är ensamt med sitt problem.
Precis som att det finns barn som knappt satt
ord på det som händer dem, finns det barn som
formulerat sina behov och vill ha omedelbar hjälp.
– De är på varsin sida av en linje, och vuxnas jobb
är att följa dem längs linjen, mot en förändring. Men
det måste gå i barnens eget tempo. Ibland behövs
konkret hjälp, ibland
räcker det att bara
vara där. Ibland kan
Min berättelse som är jag
måste bekräftas i dig för
det också räcka med
att jag ska ta den till mig.
att barnet vet att det
Gensvaret är viktigt för min
finns någon att prata
upplevelse av mig själv och
för att jag ska kunna fortmed om det skulle vilsätta min berättelse.
ja. Så stor är samtalets
Clarence Crafoord,
läkande kraft, att det
Människan är en berättelse.
Tankar om samtalskonst.
hjälper redan innan
det sker.
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Cecilia Nauclér
Johan Bergling

BRIS räddade
mitt liv!

Första gången Suz Heinonen tog
kontakt med BRIS var hon nio år.
Mer än trettio år senare säger hon
att den kontakten var det som fick
hennes liv att ändra riktning.
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Tack för att ni finns!
utan er skulle jag inte leva idag.
jag har flera gånger planerat att
ta självmord, men efter dom fina
orden och kommentarerna jag
har fått av er och andra människor så lever jag lycklig!
jag har aldrig mått bättre!
tack bris! (L)
Tjej 13 år

BRIS har hjälpt mig under tider som
varit svåra för mig och jag kan
ärligt säga att jag alltid känt mig
nöjd. Sidan kan säkert utvecklas
på många sätt men enligt mig
så är den helt ok och hjälper mig
alltid när jag inte mår bra.
Tack för att ni finns!
Tjej 15 år

Hej, jag tycker att BRIS är något
riktigt bra, ni har hjälpt mig “in på
rätt väg” igen .. Förut kunde jag
inte tänka på något annat än att
ta självmord, nu orkar jag faktiskt
dra ut på stan ibland! Jag vill att
ni ska veta att jag älskar er alla på
BRIS och vad ni gör för ungdomar
Kille 13 år

Jag vill bara säga att jag tycker
eran hemsida är FANTASTISK. Det ni
har gjort för mig och gör för andra
ungdomar är helt underbart. När
jag för första gången för något år
sedan kom in på sidan kändes det
som om jag hade kommit hem.
Brismejlen är för mig det bästa
kontaktsättet när jag har det jobbigt och det har hjälpt mig och
gett mig väldigt mycket stöd. Jag
drabbades av panikångest förra
året men är nu ”frisk”.
Slutligen vill jag bara säga att
alla ni som jobbar på bris är guld
värda. Jag önskar att ni fick lika
mycket uppskattning från allmänheten som det jobb ni lägger
er energi på och utför.
Mvh En sjuttonårig tjej som
uppskattar Bris.
Tjej 17 år

Ni är verkligen helt underbara
på bris.. ni lyssnar alltid på vad
jag säger och försöker verkligen
hjälpa mig. Tack bris! Utan er
skulle jag inte klara någonting..
Kille 17 år
10
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åg- och mellanstadiet

var en tuff tid för
Suz Heinonen. Medan de andra barnen hunnit lära känna varandra i redan förskolan, hade
Suz tillbringat sin barndom utomlands och hon
lyckades inte komma in i klassens gemenskap.
– Jag var också annorlunda på flera sätt, jag
hade glasögon och lätt dyslexi, vilket gjorde
det lite fritt fram för dem att ge sig på mig.
Hon fick inga vänner i skolan och i sin ensamhet la Suz skulden för problemen på sig själv.
– Jag tänkte att det säkert var mitt fel att
jag inte hade några vänner och att skolan inte
fungerade.
Lågstadieläraren var inte den sortens vuxen
som ett barn närmade sig med med sina personliga problem och hemma hade Suz föräldrar själva det jobbigt med sin relation.
Att prata med någon vuxen i släkten kändes inte rätt, Suz ville inte lämna ut sina föräldrar. Men till slut blev det för mycket för
nioåriga Suz att bära på alla negativa känslor
och en annons i Kamratposten om BRIS fick
henne att börja fundera på att ringa.
– Jag såg också ett tv-program där de sa att
BRIS lyssnade om man mådde dåligt. Så till
slut ringde jag och jag kommer ihåg att jag
var fruktansvärt nervös innan. Händerna var
alldeles svettiga.
Vad hon pratade om första gången kommer
Suz idag inte ihåg, förutom att hon orolig för
att den som svarade skulle tycka att hon var
dum, eller att personen i fråga kände hennes
föräldrar. Att hon kunde vara anonym gjorde
det mycket enklare att våga.
Och samtalet hjälpte, det fick henne att
känna sig bättre.
– Bara att någon lyssnade på mig och tog
mig på allvar betydde enormt mycket. Det var
som en propplösare, klumpen i magen började
lösas upp.
När Suz var tio år bestämde sig hennes föräldrar sig för att skiljas och det var mycket bråk

hemma. Det var fortfarande jobbigt i skolan,
men efter det första samtalet blev det mycket
lättare att våga ringa till BRIS. Under de perioder när det var som jobbigast kunde Suz ringa
flera gånger i veckan, när det kändes bättre kunde det gå en månad mellan samtalen med BRIS.
– Samtalen fick mig att inse att jag inte var
så värdelös som de försökte göra mig till i skolan. Och jag förstod att det inte var mitt fel
att mina föräldrar bråkade och att de skulle
skiljas. Jag blev en egen person.
I mellanstadiet fick Suz en lärare som såg
henne och som uppmuntrade henne. Suz engagerade sig i elevrådet, blev i sexan elevrådsordförande och drev bland annat demonstrationer för att skolan inte skulle läggas ned.
Kuratorn på högstadiet blev nästa viktiga
vuxen som Suz kunde prata med och sedermera fick hon även två lärare som såg och stöttade. Nu hade mobbningen i princip upphört
och Suz vågade ta plats i skolan. I nian blev
hon återigen vald till elevrådsordförande.
– Men mobbningen låg fortfarande kvar
inom mig och malde. Jag visste inte vilka jag
kunde lita på.
Men Suz mådde ändå bättre och kontakten
med BRIS blev mer allt mer sporadisk till att
under högstadiet försvinna. Tack vare kontakten med BRIS vågade hon gå med i en samtalsgrupp för barn och hon gick med i en teatergrupp där barnen fick leva ut sina känslor.
Idag har Suz två egna barn och det har hänt
att hon själv har gett dem rådet att kontakta
BRIS.
– Det är inte alltid så att jag känner att jag
räcker till och då tycker jag att det bästa är
att kontakta någon annan som bara finns där,
lyssnar och som kan reflektera och ge råd.
För det är just det som har betytt något, säger hon. Att någon tar sig tid och tar på allvar,
som BRIS gjorde.
– Det räddade mitt liv.
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Vintern 1970 misshandlades en treårig flicka till döds. Ingen i
omgivningen hade ingripit för att skydda henne, trots att hon var
känd hos barnavårdsnämnden. Fallet upprörde hela Sverige och
ledde till bildandet av en aktionsgrupp för att skapa opinion mot
vuxnas misshandel av barn.
Initiativtagare var bland andra journalisten Berit Hedeby och
barnboksförfattaren Gunnel Linde. De arrangerade en utställning om misshandlade
barn på Kulturhuset i Stockholm. Den visades efterhand på fler orter i landet.
Under utställningen förklarade sig många personer villiga att arbeta aktivt mot
barnmisshandel och föreningen Barnens Rätt I Samhället (BRIS) var ett faktum.

1971 De intresserade kallas till ett möte
där föreningen BRIS – Barnens Rätt I Samhället – bildas. BRIS uppgifter är främst att
skapa opinion och att vara en blåslampa på
ansvariga politiker och byråkratiska myndigheter. Dessutom ska föreningen ta emot
anmälningar om barn som far illa och vidarebefordra dem till barnavårdsnämnden.
En lokal avdelning startas i Göteborg.
1972 BRIS jourtelefon öppnas i Stockholm.

Två kvällar i veckan bemannas den av en
styrelseledamot och en ”fallmamma”.

1974 BRIS arbete med föräldrautbildning

utmynnar i en modell som TRU (TV i
radio och utbildning) använder. En av
idéerna är att både pojkar och flickor ska
förberedas för föräldraskap genom undervisning redan i grundskolan.
BRIS medlemstidning BRIS-bladet börjar komma ut regelbundet. Den innehåller medlemsinformation samt artiklar och
debattinlägg i barnfrågor.

1975 BRIS deltar när en internationell

grupp barnrättsaktivister och forskare möts

i Italien för att diskutera erfarenheter och
framtida arbete. Det leder till att föreningen International Society for Prevention of
Child Abuse and Neglect (ISPCAN) bildas.
1977 BRIS presenterar förslag till ändringar

av barnlagstiftningen. Bland annat ett klart
förbud mot ”kroppslig bestraffning eller
kränkande behandling”.
Gunnel Linde utses till sakkunnig i den
parlamentariska Barnens Rätt- utredningen, som lägger förslag om att i Föräldrabalken införa ett förbud mot aga.
1/2011 • BRIS-rapporten
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1979 Förbudet mot aga träder i kraft 1 juli efter

ett överväldigande stöd i riksdagen. Internationellt
väcker det uppståndelse med både beundran och löje.
Arbetet med en FN-konvention för barnets rättigheter initieras.
Föreningen BRIS Väst bildas i Örebro. Liksom
föreningarna i Stockholm och Göteborg har den
en Barnens Hjälptelefon.

1980 Barnen får en egen telefonlinje – Barnens

Hjälptelefon

1982 Socialtjänstlagen ersätter barnavårdslagstift-

ningen, vilket bland annat innebär att barn över 15 år
får rätt att föra sin egen talan, att sekretess ska brytas
av anmälningsplikt om barn far illa, att grunden för
anmälningsplikt ska vara misstanke och inte enbart
säkra fakta och att anmälningar kan göras anonymt.
En BRIS-förening i Norrköping, BRIS Öst,
bildas med en lokal hjälptelefon.

1984 BRIS-föreningarnas ekonomi är ett ständigt

bekymmer. Avgifterna från cirka 1 200 medlemmar är den enda säkra intäkten. Detta år är det
akut kassabrist i Stockholm. Permittering av BRISombuden hotar, men 50 000 kronor från Svenska
Mejeriernas Riksförening räddar situationen.

1985 Socialstyrelsen anslår pengar till ett treårigt
projekt med ”stödgrupper” för att BRIS-ombuden
ska kunna arbeta mer direkt med barn som har det
svårt. Arbete med projektmedel blir BRIS vanliga
sätt att åstadkomma något, eftersom de fasta och
stabila inkomsterna nästan alltid är mycket små.
BRIS arrangerar tillsammans med Stockholms
Universitet en internationell konferens om sexuella övergrepp inom familjen.
I Stockholm börjar kansliet göra en enkel dokumentation av vilka som kontaktar BRIS och varför.
1986 Riksförbundet BRIS bildas och BRIS regionkontor döps om från att heta BRIS Region
Stockholm, BRIS Region Göteborg och BRIS
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Region Norrköping till BRIS Mitt, BRIS Väst
och BRIS Öst.
1987 BRIS Syd bildas med kansli i Malmö.

Ett statligt anslag kommer som ett ”officiellt erkännande”. En miljon kronor om året i tre år möjliggör dels ett rikstäckande och gratis telefonnummer till Barnens Hjälptelefon från och med 1989
och dels en halvtidstjänst på varje regionkansli.
Barnens Hjälptelefon bemannas av regionerna i
tur och ordning under veckans jourpass. Jourarna
arbetar ideellt och får utbildning och handledning av de anställda BRIS-ombuden. Att rekrytera och utbilda jourare blir en stor arbetsuppgift
då BRIS nu blir mer känt och samtalen från barn
och ungdomar fortsätter att öka.
1988 BRIS Nord bildas med kansli i Umeå.
1989 20 november antar FN konventionen om

barnens rättigheter, Barnkonventionen.

1990 Sverige är bland de första länderna som ratificerar FN:s konvention om barnets rättigheter.
1991 Projektet ”Våga berätta” startar och pågår i
tre år. Det handlar om hur samhället kan tillgodose barnens rättigheter och hur dessa kan förbättras. Om barn vet till vilka de kan vända sig
när de är i svårigheter så kommer fler barn att
våga berätta om sina problem. Projektet riktar sig
mot både barn och vuxna, mot allmänheten såväl
professionella som politiker.
1993 Barnombudsmannen, BO, inrättas. Den

första är kanslichefen på BRIS riksförbund, Louise Sylwander.
BRIS kräver i en skrivelse till riksdagens utbildningsutskott en mobbningsfri skola genom att FN:s barnkonvention tillämpas, arbetsmiljölagen respekteras,
åtgärdsprogram upprättas samt att rektors skyldighet att stoppa mobbning skrivs in i skollagen. Läroplanen som antas året därpå uppfyller delvis kraven.

BRIS
krönika
40 år
1994 BRIS-bladet ombildas till facktidningen
Barn & Ungdom, som får en viktig funktion som
kunskapsspridare. Utgångspunkt för de olika
temanumrens innehåll är samtalen till Barnens
Hjälptelefon.
BRIS Rådgivningstelefon får ett rikstäckande
betalnummer och ändrar namn till BRIS Vuxentelefon – om barn. Uppgiften är att framhålla
barnets situation i de konflikter vuxna tar upp.
1995 På BRIS kongress i Umeå antas en verksam-

hetsidé och programförklaring. Arbetet ska i fortsättningen fokusera på barn och ungdomar som
far illa, BRIS legitimitet ska utgå från förmågan
att lyssna på barn och unga och organisationen
ska vara en demokratisk idérörelse.

1996 BRIS uppvaktar invandrarministern och krä-

ver att lagen om vård av barn och unga ska ha företräde framför utlänningslagen. Det är en reaktion
på flera fall där asylsökande barn farit illa på grund
av de svenska myndigheternas handläggning.

1997 BRIS uppvaktar justitieministern med krav

på att ingen form av pornografi med barn ska ha
grundlagsskydd och att innehav av dokumenterade övergrepp ska kriminaliseras. Detta beslutar
riksdagen året därpå. Därmed blir i princip all
befattning med pornografi med barn straffbar.
BRIS börjar detta år ordna anti-mobbningsseminarier för skolfolk runt om i landet.
Information om BRIS läggs ut på en hemsida
på internet, www.bris.se
1998 På små ”idolkort” får alla elever i årskurs

fem i grundskolan information om BRIS och
Barnens Hjälptelefon. På korten finns barnfotografier av kändisar som berättar om svårigheter de
hade i den åldern. Kampanjen blir en succé och
upprepas årligen.

1999 Statistik från Barnens Hjälptelefon visar att

en stor del av övergreppen på barn begås av kvin-

nor – även om män är vanligast. Det är också ganska
vanligt att förövaren är en
jämnårig, framför allt vid
mobbning men också vid
sexuella övergrepp. BRIS
menar att det är viktigt
att nyansera bilden av
dem som förgriper sig på
barn och inse att de inte
bara är vuxna män.
2000 BRIS varnar för

att många unga lämnas
i sticket under sommarlovet när vuxenvärlden
stänger ned och tar
semester. Under de
kommande åren upprepas uppmaningen på
samhällets vuxennärvaro under både sommarlov
och jul- och nyårshelger.
BRIS framför krav på att lärarutbildningen ska
ha ett ökat barnperspektiv, med särskilt fokus på
mobbning.

2001 BRIS nya webbplats www.bris.se är klar.

BRIS-mejlen startar – åtta av tio som mejlar är
tjejer. Mejlen är i stor utsträckning allvarliga existentiella rop på hjälp. Den psykiska ohälsan bland
barn och ungdomar tycks vara mer omfattande
än vad man tidigare känt till.
BRIS satsar på att möta barn och ungdomar på
deras egna arenor. Eftersom cirka tre miljoner under 18 år är aktiva inom idrotten inleds ett samarbete med Skolidrottsförbundet med särskilt fokus
på ett anti-mobbningsprogram och utbildning av
skolledare.
BRIS riktar sig i allt större utsträckning till
tonåringar och sjösätter en ungdomskampanj.
Detta för att få allt fler 15–18-åringar att höra av
sig och förändra deras föreställning att BRIS bara
är för småbarn.
1/2011 • BRIS-rapporten

13

krönika
BRIS
40 år
2002 BRIS ekonomi blir alltmer ansträngd. Ett
ökande antal samtal och mejl kräver allt större insatser, samtidigt som man tvingas varsla om uppsägning av personal. BRIS efterlyser större ekonomiskt stöd från myndigheter och näringsliv.
En stor fördjupningsstudie visar att övergrepp
mot barn nästan alltid utövas av en person som
barnet är beroende av för sin överlevnad. Slutsatsen är att ett barn vågar eller förmår nästan aldrig
berätta. Och om barnet berättar blir det inte trott.
BRIS ger ut en folksagobok med namnet
BRISboken. Boken innehöll nyskrivna kortnoveller av en rad kända författare, som Astrid Lindgren, Viveca Lärn, Ulf Nilsson, Willie Crafoord
och många andra. Boken illustrerades av bland
andra Sven Nordqvist, Hans Arnold och Gunnel Ginsburg. Den belönades år 2004 med juryns
specialpris i Svenska Tecknares Tävling och har
spridits i stor upplaga. Två år senare trycktes en
lärarhandledning till BRISboken som fick namnet ”Att samtala med barn.”
2003 BRIS startar ett invandrarprojekt för föräldrar av utländsk härkomst med en informationsbroschyr på 17 språk. Det är ett led i att nå ut till
exempelvis föräldrar och barn som lever i patriarkala strukturer, gömda flyktingbarn och grupper
som på grund av språksvårigheter är förhindrade
att nå BRIS via stödtelefmn och mejl.
Drottning Silvia fyller 60 år och i anslutning
till detta beslutar ett antal aktörer inom Drottningens referensgrupp att skapa en samlingssida
på nätet där goda krafter för barn och ungdomar
kan samlas och kommuniceras. BRIS får i uppdrag att utveckla och driva webbplatserna Buffert.
se och Röda Sidorna.se.
BRIS-rapporten 2003 visar att kontakterna
med barn och ungdomar ökar kraftigt. Mobbning är den största enskilda anledningen till att
kontakta BRIS. Men det snm sticker ut mest
är den påtagliga ökningen av flickor med självmordstankar.
14
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2004 ”Cow parade” som sker i samarbete med

AMF Pension blir en av BRIS största insamlingsinsatser någonsin. Den ger BRIS stor publicitet
och 1,5 miljoner kronor i kassan.
Vodafone Sverige AB blIr en ny stor donator
och samarbetspartner till BRIS. Under en treårsperiod doneras 7,5 miljoner kronor.
De sista dagarna av året präglas av tsunamin i
Thailand. BRIS generalsekreterare, samordnaren
för stödverksamheten och ett BRIS-ombud reser
till katastrofområdet på begäran av UD. BRIS ska
medverka till att skapa ökad trygghet för barn och
barnfamiljer som väntar på att få komma hem.
BRIS öppnar också en direktlinje till Thailand.

2005 BRIS inleder året med att starta samtalsgrupper för barn som har drabbats av flodvågen.
Grupperna finns i Stockholm, Göteborg och
Malmö och leds av samtalsledare från BRIS tillsammans med externa professionella. Ersta Diakonisällskap, Rädda Barnen och BRIS beviljas i
april 20 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden
för att hjälpa barn som drabbats av tsunamin.
En Temo-undersökning, gjord på uppdrag av
Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och
BRIS, visar entydigt att idrottande ungdomar är
mer nöjda med livet och har en större framtidstro
än de som inte aktivt utövar någon form av idrott.
Idrottsföreningen är den arena där ungdomarna
upplever mest uppskat4ning i tillvaron.
BRIS lyfter fram de osynliga pojkarna som i
samtal och mejl berättar om hur tuff tillvaron kan
vara. Utsatthet för mobbning och fysisk misshandel är områden rom domineras av pojkar.
2006 Årets BRIS-rapport visar bland annat att
problem i familjen är den vanligaste enskilda anledningen till att barn och ungdomar hör av sig.
En särskilt tydlig tendens är att barnet alltmer
utövar våldet mot sig själv.
För första gången är BRIS med på Almedalsveckan i Visby. Temat Vuxengaranti och kampan-
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jen Barnens Parti finns med på dagordningen,
så även i valrörelsen. BRIS presenterar en Temoundersökning som visar på låga kunskaper om
barns och ungdomars livsvillkor hos våra politiker inom staten, kommunerna och landstingen.
BRIS står som värd för en unik konferens i Stockholm för världens alla barntelefoner. Cirka 250
deltagare för ett hundratal systerorganisationer
världen över utbyter erfarenheter. BRIS är en av
de drivande krafterna i Child HelpLine International (CHI) som grundades år 2003 med högkvarter i Amsterdam.
2007 BRIS-rapporten visar en fortsatt kraftig ökning av mejlen om flickors psykiska ohälsa, närmare 20 procent fler än året innan. Där framgår också
att det blivit lika vanligt att mejla som att rInga.
Som förmånstagare får BRIS hela 11,5 miljoner
av PostkodLotteriet för att kvalitativt säkerställa
och utveckla verksamheten. Under kommande år
fortsätter pengar från PostkodLotteriet att stärka
ekonomin.
BRIS kongress i Norrköping beslutar att Riksförbundet BRIS och de fem regionerna ska gå
samman till en juridisk enhet från och med 1
januari 2008.
2008 BRIS-rapporten skickas för första gången
till alla riksdagsledamöter och ledande kommunoch landstingspolitiker i hela landet.
BRIS Vuxentelefon – om barn kan ta emot bara
knappt vart femte av de nära 15 000 påringningar
som kom in året innan. Resurserna är för knappa.
Det finns ett stort glapp mellan å ena sidan
ungas vardagliga hantering av internet, datorer
och mobiler och å den andra de vuxnas insikt i
internet och datorers betydelse för ungas vardagsliv. Det framgår av studien Barnen, BRIS och it.
En annan studie, Kan man bli sjuk av ord? – om
det osynliga våldet mot själen, behandlar psykisk
misshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS
barnkontakter.

2009 FN:s barnkonvention fyller 20 år och Sveriges

anti-agalag blir 30 år. Trots det pekar BRIS-rapporten på att året innan handlade 8,5 procent av
barnkontakterna om fysisk misshandel och cirka
4 procent om psykisk misshandel.
BRIS framför på nytt kravet att unga på institution måste få egen kontaktperson som har mandat att föra deras talan.
BRIS, Röda Korset och Rädda Barnen anordnar
stödgrupper för familjer där en förälder tagit sitt liv.
För att skapa en gemensam plattform för
allt BRIS arbete med att sprida kunskap bildades BRIS-akademin. BRIS-akademin erbjuder
utbildningar, seminarier och föreläsningar till
personal inom skola, socialtjänst, sjukvård, ungdomsmottagningar och andra som möter barn.

2010 Barnens Hjälptelefon byter nummer till

det europaharmoniserade 116 111. Även namnet
på telefonen byts till BRIS 116 111 för att vara mer
tonårsvänligt.
BRIS kartlägger socialjourerna i landets kommuner och finner oacceptabla skillnader i akut
stöd till utsatta barn. Särskilt saknar många små
kommuner en organiserad socialjour. Ansvaret
vilar i stället på politiker i vilkas uppdrag det
ingår att alltid vara tillgängliga. BRIS vill bland
annat därför se en tydligare lagstiftning som sätter press på de små kommunerna att gå samman
och organisera socialjour på ett professionellt sätt.
BRIS går tillsammans med Barnombudsmannen ut med information till över 6 000 barn och
unga som är placerade i samhällets vård om deras
rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Det är
första gången som detta sker.
BRIS öppnar webbsiten Barnperspektivet.se för
att möta alla vuxna som vill vara ett stöd för barn.
BRIS får den största privata gåvan i organisationens historia. Det är syskonen Anders Nyström
och Maria Manse som skänker fem miljoner kronor i samband med att deras mamma, Lena Nyström, fyller 70 år.
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