
BARNKONVENTIONEN SPELAR ROLL! 

VART FEMTE BARN i Sverige har någon gång under uppväxten 
minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från 
CAN. Det är 430 000 barn! 

Föräldrars alkoholproblem är en tydlig riskfaktor för att relationen mellan barn och 
föräldrar blir svår. Barnen har även ökad risk för utvecklande av psykisk ohälsa, att inte 
klara av skolan och på sikt att få egna problem med alkohol och andra droger. Barn som 
växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol men som blir sedda och 
får hjälp och stöd under sin uppväxt har större förutsättningar att må bra. Att bli uppmärk-
sammad är dock långt ifrån självklart för alla barn. 

Barnkonventionen blev lag den första januari 2020. Enligt barnkonventio-
nen har alla barn samma rättigheter och lika värde (art.2)  

Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol har alltså rätt att bli uppmärksammade! 
Rätt till stöd, hjälp och skydd i den mån de behöver det. De flesta föräldrar älskar sina 
barn högt och vill väl men förmår inte alltid göra det bästa för sina barn. Då behöver 
andra vuxna kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnens situation och se till att de 
får hjälp och stöd! Exempelvis genom att göra en orosanmälan till socialtjänsten som kan 
utreda och bedöma barnens och familjens behov av stöd och hjälp. 

Syftet med kampanjen Spela Roll! är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsum-
tion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma 
och förstå barnens situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa. 
Kampanjen pågår under en årlig uppmärksamhetsvecka som infaller runt alla hjärtans 
dag (10-16 februari 2020). Gå till duspelarroll.se 

Under uppmärksamhetsveckan genomförs olika aktiviteter runt om i landet. Det är allt 
ifrån länsstyrelser och kommuner till organisationer, föreningar och privatpersoner som tar 
olika initiativ för att uppmärksamma barnens situation. Aktiviteterna kan gärna rapporte-
ras in till den gemensamma kalendern på duspelarroll.se så andra kan få en helhetsbild 
av kampanjen och hämta inspiration till egna aktiviteter. 

Kampanjaktiviteter kan ske i stort och smått. Exempel kan vara sådant som informationsin-
slag vid arbetsplatsträffar, spridning av kampanjbudskap, hålla utställningar, seminarier, 
teaterföreställningar, filmvisningar eller öppet hus. 

BARNS RÄTTIGHETER SPELAR ROLL! 

Kampanjen för 2020 handlar om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan 
av vuxnas alkoholkonsumtion. Utifrån barnkonventionens lagliga status finns det anled-
ning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys 
för att leva upp till konventionens artiklar. 

Kampanjen lyfter för andra året i rad även familjecentralen som exempel på en god 
samverkansform. Familjecentralen är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar 
och som samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och lämpliga delar av 
socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler gå till 
familjecentraler.se 

GÖR SOM MÅNGA ANDRA, VAR MED OCH SPELA ROLL 2020! KAMPANJEN SPELA ROLL ARRANGERAS AV: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Junis, Hela människan, Blå bandet, Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Stiftelsen Trygga Barnen 

https://duspelarroll.se
https://familjecentraler.se

