
Använd flygbladet VART SJUNDE BARN för att ställa frågor till i första hand lokalpolitiker. Prata 
främst med någon som redan har uppdrag och/eller som kandiderar till uppdrag i kommunen 
efter valet. Partierna har kandidatlistor som man kan be att få se på. 
 
Denna manual har plats för att anteckna svaren du får och och sparar. Flygbladet lämnar du  
efteråt till den du pratat med. Du kan skriva ditt namn och telefonnummer på det du lämnar över. 

Har du ställt de tre frågorna har du gjort en väldigt värdefull insats. Förutsättningarna ökar att de 
här barnen blir lokal politisk debatt, vilket annars sällan eller aldrig förekommer.  
Kom ihåg att du inte själv behöver ha svar på allt. Partierna ska däremot ha en plan! 

MEN …. vill du göra lite mer av intervjun?  Här är några saker DU KAN göra som förberedelse eller 
som efterarbete.  

• Ta reda på hur många invånare ni är i kommunen och fyll i antalet. Gör uträkningen på  
flygbladet (t. ex. 50 000 invånare ger ca 1 500 barn i familjer som har eller har haft  
alkoholproblem). 
 

• Kolla i senaste Junisrapporten (www.junis.se/rapport) hur många barn i familjer med  
missbruk som får stöd i din kommun. Jämför det antalet med uträkningen på flygbladet. 

• Kontakta kommunens socialtjänst och elevhälsa och fråga hur många barn de VET lever med 
vuxna som dricker för mycket. Barn som signalerar otrygghet och problem berättar sällan att 
det är just att någon dricker mycket som är orsaken.  

• Man kan också be att få reda på hur många personer som har kontakt med kommunens  
behandlingsenhet/-team. Fråga också om barn som bor med någon av dessa personer får 
stöd, (det är rimligt att be om svar inom en vecka).  

• Du kan kontakta kommunsekreteraren och fråga hur många gånger alkoholen diskuterats i 
kommunfullmäktige eller socialnämnd/-utskott sedan förra valet, och i vilket sammanhang? 
(Barn? Behandling? Serveringstillstånd? Ordningsstadga?)  

•  Bjud in lokalmedia (tidning/lokalradio/lokal-TV) om att du ska ställa frågan om de här barnen 
vid något partis valstuga eller annat sammanhang vid möte med politiker. 

 

Notera vad du fick för svar på dina frågor och vem du pratade med. Fråga om telefonnummer 
eller mailadress. När valet är över kan du påminna den/de som blivit valda om att det är dags nu 
– för barnens skull. Eller följa upp med telefonsamtal/mail om ett år eller så. 

Din insats kan göra att kommunen faktiskt tar ansvar för att de här barnen får stöd!  

Men ska vi uppnå långsiktiga resultat, då måste politikerna också använda sin makt för att  
komma åt grundproblemet. Nämligen att alldeles för många vuxna dricker alldeles för mycket 
alkohol – och det drabbar barnen.
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Politikerns svar på dina 
frågor

Egna anteckningar

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

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

• 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. 
SVAR: 


