
Du är en person som engagerar dig politiskt och vill bygga ett bättre samhälle. Känner du 
till att 320 000 barn lever i familjer där alkoholen påverkar barnets liv negativt under  
uppväxten? Det är vart sjunde barn.  

Enligt barnorganisationen Junis årliga rapport får bara någon procent av de här barnen stöd, 
t.ex. stödgrupp eller stödsamtal. Kommunerna lever därmed inte upp till Socialtjänstlagen och 
Barnkonventionen. 

• Vad har du som enskild politiker eller ditt parti gjort sedan förra valet lokalt för de här 
barnen? 

• Vilka rättigheter har dessa barn och vilka är kommunens skyldigheter? 

• Skulle du kunna göra mer för de här barnen? Som politiker har man fått förtroende av 
väljarna och har således ett ansvar. Även gentemot barn, och särskilt för utsatta barn. 

Vill du fördjupa dig i siffran 320 000 barn kan du söka på CAN rapport 185. För att se hur 
många barn i din kommun som 2021 fick delta i stödverksamhet, gå in på junis.se/rapport.

VART SJUNDE BARN 

junis.se 

Läs om vilket stöd din kommun erbjöd 

barn som växer upp i familjer med 

risk- eller missbruk

VART SJUNDE BARN 

Junis står alltid på barnens sida. Detta är våra krav för att 
utsatta barn ska få det stöd de behöver 

Kommuner: Barn i missbruksmiljö måste få stöd. Det räcker inte att kommunen  
erbjuder stöd. Skola, fritid, socialtjänst med flera måste aktivt arbeta för att nå fram till 
barnen.

Regioner: Alla inom vården måste kunna upptäcka barn som far illa för att deras  
föräldrar har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Utveckla kompetens och strukturer!

Riksdagen: Alla som jobbar med barn ska kunna upptäcka barn till föräldrar med  
missbruk – och våga agera! Kompetensen måste in i grundutbildningarna!

Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande  
fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Vi arbetar för att skapa opinion och 

påverka beslutsfattare – både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och 
nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.
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Läs mer om vårt arbete  

för barns rättigheter
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Lagar som styr barns rättigheter och samhällets skyldigheter 
Socialtjänstlagen kap 5 §1
Socialnämnden ska 
1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 
2.  ……... 
3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra  
    att barn och unga far illa, 
 
Hälso- och sjukvårdslagen kap 5 §§ 6–8 
6 §   När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 
7 §   Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med    [...] 
  3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar 
8 §   Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 
 
Barnkonventionen  
Artikel 3. Vid alla åtgärder som rör barn […] ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
Artikel 19. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder,  
administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig  
behandling, misshandel eller utnyttjande […]
Artikel 26. Konventionsstaterna ska erkänna varje barns rätt att åtnjuta social trygghet, inklusive  
socialförsäkring, och ska vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga denna rätt i enlighet med 
nationell lagstiftning. 

Räkna ut hur många barn i din kommun som påverkas 
negativt av alkohol under uppväxten 

Kommunens invånarantal (jämnt tusental) ___________ (a) dividerat med Sveriges befolkning, 10 400 
000 invånare (b) = ___________ multiplicerat med 320 000 barn i Sverige (c) =  ___________ barn i din 
kommun.

Den här mallen ger en uppskattning på hur många barn i din kommun som påverkats negativt av  
alkohol under uppväxten. Men alkoholkonsumtionen ser inte lika ut i landet. Demografin (t.ex. ålders-
fördelningen) är en faktor som påverkar nivån.


