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ÅRSBERÄTTELSE 2019

Så har vi stöttat barn,
mobiliserat samhället
och påverkat beslutsfattare under 2019.

Bris 116 111
- för alla barn alltid
Bris stöttade under året fler barn än någonsin tidigare.
Nu tas de första stegen mot dygnet runt-öppet.
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Bris engagerar
Under 2019 har Bris stöttat fler barn än någonsin.
Samtidigt växer engagemanget för barns rättigheter.

U

stärka vår internationella samverkan. Vi har ett aknder 2019 har Bris stöttat fler barn än någonsin
i telefon, chatt, mejl och i stödgrupper. Samtidigt
tivt partnerskap med vår systerorganisation C-Sema i
växer engagemanget för barnets rättigheter i
Tanzania, och vi är en aktiv medlem i CHI, Child Helpline
Sverige. Bris nätverk för professionella passerade
International.
5000 medlemmar, och Bris medlemsorganisation
är stark och aktiv vilket visade sig
1979 antog Sverige världens första
både på kongressen i maj och i det
antiagalag, ett resultat av hårt arbete
faktum att antalet volontärer ökat i
av bland andra folkrörelsen Bris.
”Samverkan och samarhela landet. Vi märker också ett stort
2019, 40 år senare, räknade vi ner till
bete blir aldrig omodernt
intresse från många kommuner för
en ny milstolpe, nämligen barnkonfrågor om barnrätt, och om hur man
ventionslagen som nu börjat gälla.
i arbetet med att stärka
kan jobba med barns inflytande på
Tack vare alla ni som deltar i kampen
barns rättigheter i Sverige
riktigt. Det riktigt bubblar av aktiviför en bättre barndom, som bidrar
med er tid, ert engagemang och med
tet där ute nu när barnkonventionsoch världen.”
gåvor och bidrag till vårt arbete, kan
lagen börjat gälla, och Bris kunskap
vi nu höja blicken och ta sikte på nya
är efterfrågad på många håll.
delmål på vägen mot ett samhälle där barnets rättigheter
Samtidigt kunde Bris konstatera, på barnkonventiotillgodoses, och där varje barn känner till sina rättigheter.
nens födelsedag den 20 november, att alldeles för få
För barns dagliga vittnesmål till oss på Bris berättar om
kommuner i Sverige är rustade för att kunna leva upp till
hur mycket det finns kvar att göra.
barnkonventionen som nu är lag. Vi kommer att fortsätta
kräva att barnrätten måste få kosta – i resurser, i prioriteringar, i tid och i investeringar i kunskap.
2019 var också året då vi fick beskedet att Bris kommer
kunna börja rusta för att utöka öppettiderna. På sikt
innebär det att Bris kommer att vara Sveriges nationella stödlinje dygnet runt för barn och unga. Redan nu
försöker flera barn kontakta Bris varje natt, och att vi
snart kommer att kunna finnas där för att ta emot deras
samtal om ångest, oro och utsatthet känns fantastiskt.
Vi kommer också att bygga ett starkt nätverk med andra
samhällsaktörer som är tillgängliga på natten för att Bris
ska kunna fylla i där det idag fattas maskor i samhällets
skyddsnät.
För samverkan och samarbete blir aldrig omodernt i
arbetet med att stärka barns rättigheter i Sverige och i
världen. Under året som gått har vi på Bris fortsatt att

Magnus Jägerskog,
generalsekreterare Bris

Annabella Kraft,
förbundsordförande Bris
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Under 2019 hade våra kuratorer

27 143
kontakter med barn.
Det är fler än någonsin!

Engagerade medlemmar möttes
på Bris kongress

Vi hade också 2 726 kontakter

med vuxna, om barn.

Bris växer på alla fronter: medlemmarna blir fler, intäkterna
större och antalet stödjande samtalskontakter med barn ökar. I
maj höll Bris kongress i Malmö och stakade ut inriktningen för
det fortsatta arbetet. På kongressen antogs två motioner kring
verksamheten framåt: en om hedersrelaterat våld och förtryck,
och en om mobbning. Bris ska göra mer för barn som lever i en
hederskontext och växla upp arbetet för varje barns rätt till en
trygg skolgång. Det innebär bland annat att bedriva ett starkare
påverkansarbete mot skolans beslutsfattare, elevhälsa och politiker. Mellan 2016 och 2018 ökade samtalen Bris tar emot om just
mobbning med 48 procent.
Vid Bris kongress delades även Bris-priset ut, denna gång till
organisationen Locker Room Talk. Den fick priset för sitt arbete
med att engagera unga killar för ökad jämställdhet och utmana
påhittade regler i samhället kring hur killar förväntas vara.
Nästa kongress hålls 2021 i Stockholm. Då fyller Bris 50 år!

6100

medlemmar stöttar Bris och är en
viktig kraft för vår verksamhet.

Konventionen blir lag!
Ett stort fokus under 2019 har legat på att genom opinionsbildning
och påverkan förbereda olika samhällsaktörer inför att barnkonventionen gäller som svensk lag från och med den 1 januari 2020.

Ny styrelse!
Under Bris-kongressen valdes också ny styrelse. Bris styrelse har nu elva ordinarie ledamöter och inga ersättare. Annabella Kraft som
varit ordförande sedan 2017 valdes om.
Omvalda ledamöter är Torbjörn Blomhage,
Sofie Edberg, Rosie Linder, Anders Lindmark,
Dietmar Mölk, Ann Rask Samuelsson, Carin
Grundberg Sandell, Henrik Saxborn, Parul
Sharma (avgick under 2019) och Helén Strömberg. Nyvald ledamot är Åsa Ekman.
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Det här är Bris!
Bris är en av landets ledande barnrättsorganisationer. Sedan 1971
kämpar vi för ett bättre samhälle för barn. Vi stöttar barn i utsatta
situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare
genom att göra barns röster hörda i Sverige – varje dag, året om.

1989 får Bris ett gemenBris första mål är att Sverige ska få ett förbud mot barnaga. Organisationen bemannas
inledningsvis av frivilliga ”fallmammor” och

Historik

samt nationellt nummer
som är anonymt och gratis
för barn att ringa till.

börjar tidigt agera mellanhand gentemot
sociala myndigheter och rättsväsende.

Bris (Barnens Rätt i Samhället) grundas den 1 september
1971. Det sker efter att en treårig flicka i en förort till
Stockholm blivit ihjälslagen av sin styvpappa. Händelsen
väcker starka reaktioner och barnboksförfattaren Gunnel
Linde och journalisten Berit Hedeby ber engagerade vuxna
om stöd för att stärka barns rättigheter.

1989 börjar också

1979 får Sverige en
lag mot barnaga.
Den är världsunik.

1980 startar barnens
hjälptelefon som ett
direkt stöd till barn
och unga.

FN:s barnkonvention
att gälla, den 20
november.

inledning

7

Bris vision är att varje barn känner till sina
rättigheter och lever i ett samhälle där barnets
rättigheter tillgodoses. Vi lovar varje barn:
Att stödja, lyssna och ta varje barns upplevelse på allvar.
Att den som kontaktar Bris får vara anonym om hen vill det.
Att alla är välkomna.
Att arbeta för att fler barn ska kunna få stöd av Bris.
Att föra fram rättigheterna i barnkonventionen
till politiker, beslutsfattare och andra vuxna.
Att vi berättar när barns rättigheter kränks
för att det inte ska hända igen.

2001 börjar allt fler barn
mejla Bris kansli – Brismejlen
startar för att möta behovet.

2016 startar Bris nätverk
2004, efter flodvågskatastrofen,

– mötesplatsen för barnets

startar Bris stödgrupper för barn

rättigheter. Det samlar

och unga som drabbats. Det blir

professionella som jobbar

startskottet för utvecklingen av

med barn och ger möjlighet

Bris gruppstöd till barn i särskilt

till kunskapsspridning och

utsatta situationer.

erfarenhetsutbyte.

Sedan starten 1971 har Bris
gått ifrån att bestå av en
liten grupp eldsjälar till att
bli en nationell organisation
som varje år har omkring
30 000 stödjande kontakter.

2018 röstar
2003 är Bris en av grundarna till CHI,

2007 startar

Child Helpline International, som är en

Brischatten.

riksdagen igenom
2010 döps Barnens hjälptelefon om

internationell paraplyorganisation för

till Bris 116 111. Europakommissionen

stödlinjer runtom i världen.

reserverar numret för organisationer
med kunskap och resurser att ge barn
professionellt stöd.

barnkonventionen
som lag.
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Bris långsiktiga plan
2017-2021
På Bris kongress i Norrköping 2017 antogs Bris långsiktiga plan:
10 steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras.
Planen är vägledande för hur vi bedriver vår verksamhet under
denna period.

Bris ska bredda stödverksamheten
och göra den mer attraktiv för en
större mångfald av barn.
Bris ska arbeta förebyggande
genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser
och agerar för barnets bästa är en
skyddsfaktor.

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska
Bris påvisa samhällets brister när
det gäller att tillgodose barnets
rättigheter. Bris ska kräva åtgärder
från beslutfattare på nationell och
regional nivå för att stärka barnets
rättigheter.
Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelse av målen i agenda 2030,

lokalt, regionalt, nationellt och
globalt.
En stark medlemsorganisation ger
kraft och engagemang för barnets
rättigheter. Det är prioriterat att
öka antalet medlemmar och att
stärka medlemsinflytandet i Bris.
Kopplat till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12
i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.
Bris ska särskilt fokusera på att
bryta trenden med den ökande
psykiska ohälsan hos barn och
unga, stödja barn som flytt och
arbeta för varje barns rätt att slippa
våld.
Bris ska genom Bris nätverk öka
kunskapen om barns livsvillkor,
stärka samverkan nationellt och
regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka
barnets rättigheter.

En förutsättning för Bris verksamhet är finansiering genom insamling från privatpersoner, företag,
stiftelser, kommuner, landsting
och andra organisationer. Bris ska
tydligt fokusera på insamling från
privatpersoner.

Bris ska stärka sin internationella
samverkan. Genom samarbete med
omvärlden ökar förutsättningarna
för att stärka barnets rättigheter i
Sverige, såväl som i andra länder.
Bris ska eftersträva hög medvetenhet
kring den skillnad varje insamlad
krona gör för verksamheten.

inledning
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bris arbete
STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER

Vi stödjer

Alla barn kan vända sig till
Bris kuratorer, som har lång
erfarenhet och kunskap av att
stötta barn. Det gäller barn
som mår dåligt, är ensamma,
mobbade, rädda, utsatta för
övergrepp eller barn som bara
behöver prata med en vuxen.
Bris stöttar barn på många
olika sätt, till exempel genom
telefon, chatt, mejl och webbforum, samt genom olika
gruppverksamheter. Genom
vår vuxentelefon ger vi också
stöd till vuxna – till exempel
föräldrar, idrottsledare och
professionella – i frågor som
rör barn.

Vi mobiliserar

Bris nätverk är Sveriges
största mötesplats för barnrättsfrågor och möjliggör
dialog, erfarenhetsutbyte och
samverkan mellan professionella från olika delar av
samhället. I slutet av 2019
samlade nätverket över 5000
personer, som deltar i två
nätverksträffar årligen ute i
våra fem regioner.
6100 medlemmar, nästan 200
volontärer och fem förtroendevalda regionråd hjälper oss
att driva vårt arbete.

Vi påverkar

Bris påverkar samhället!
Alla barn har rätt att få
sina röster hörda. Så säger
barnkonventionen som
också är lag i Sverige. En av
Bris viktigaste uppgifter är
att lyssna på varje barn och
förmedla barns åsikter till
politiker och beslutsfattare,
för att de ska kunna fatta
beslut för ett bättre
samhälle för barn.
Vi fungerar också som
remissinstans för lagförslag
som påverkar barn och
unga, och ingår i nätverk
tillsammans med andra
barnrättsorganisationer.

INSAMLING
För att kunna bedriva vår verksamhet och vårt arbete för varje
barn är vi beroende av ekonomiskt stöd. Bris är en politiskt
oberoende, ideell organisation som finansieras genom
insamling från företag och privatpersoner.
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Barnkonventionen 30 år
Få internationella överenskommelser har haft ett så stort
internationellt genomslag som FN:s barnkonvention. Under de
30 år som gått sedan den antogs har världens barn fått det
avsevärt bättre. Men än finns mycket kvar att göra.

B

ara veckor efter Berlinmurens fall 1989, några
månader före frigivningen av Nelson Mandela,
antogs barnkonventionen i FN. Under de tre
decennier som gått sedan dess har barns situation i världen förbättrats enormt mycket. Barn
mår bättre, fler går i skolan och lever ett säkrare liv idag.
Barnadödligheten har minskat – varje dag överlever
17 000 barn som skulle ha dött 1989. De antal barn som
går miste om grundläggande utbildning har minskat med
nästan hälften, från 120 till 64 miljoner.
Fler barn har idag också en större medvetenhet om sitt
värde och sina rättigheter. Barns röster hörs – Greta
Thunbergs skolstrejker inom massrörelsen Fridays For

Future är ett exempel på hur barn blivit medvetna om
sina rättigheter, organiserar sig och ställer krav.
Men samtidigt som det finns stora framgångar att fira är
barnkonventionen fortfarande svidande aktuell. Mycket
arbete återstår. Fem miljoner barn dör varje år av orsaker
som skulle gå att förhindra med rätt insatser. 150 miljoner barn är så undernärda att de hämmas i sin fysiska
och mentala utveckling.
Barnkonventionen, som också gäller som lag i
Sverige från och med januari 2020, säkerställer rättigheter för varje enskilt barn. Det innebär bland annat att
inget barn ska dö i onödan och alla barn ska få tillgång
till utbildning.

Hur kan barnkonventionslagen göra skillnad för barn i praktiken?
”Bris grundades som ett led i det strategiska påverkansarbetet för framtagandet av världens första antiaga-lagstiftning.
Detta skulle bli en ny lag för att skydda barn mot alla former
av vuxnas våld. Lagen gick igenom mot folkets vilja och det
skulle dröja hela tio år innan nästa land följde Sveriges exempel och införde en liknande lag. I år har det gått 40 år sedan
antiagalagen trädde i kraft.
Lagar är viktiga av flera anledningar. De har en starkt normerande kraft att forma vår uppfattning av vad som är rätt
och fel. Över tid blev svenska folket påverkat av antiagalagen
och efter några decennier var vi som land överens om att alla
barn har rätt att skyddas från vuxnas våld, även det våld som
sker i uppfostringssyfte. Att barnkonventionen efter 30 år

blir svensk lag är historiskt och en mycket viktig milstolpe i
arbetet för att stärka barnets skydd och rättigheter.
Med barnkonventionen som lag kommer samhällets
kunskap om vilka rättigheter barnet har – och vad dessa rättigheter egentligen innebär – att vinna tyngre kraft och forma
vår syn på barn. Förhoppningsvis kommer vi att se tillbaka
på denna tid som startskottet till att vi som land erkände och
agerade för varje barns mänskliga rättigheter.
Att barnkonventionen blir lag betyder inte att Bris arbete
är färdigt. Tvärtom. Det är nu det stora arbetet börjar med att
påverka för barnkonventionens fulla genomslag i alla delar
av samhället.”
Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris
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Barnkonventionen är ett
internationellt avtal om särskilda
mänskliga rättigheter för barn. Det
Barnkonventionen består av 54 artiklar.

antogs av FN den 20 november 1989
och innebar att världens länder

Fyra av dem är grundläggande principer som är

för första gången enades om att

särskilt viktiga och hjälper oss att förstå och tolka

barn har rättigheter.

vad lagen och det rättighetsbaserade
arbetet egentligen innebär:
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda
och har samma rättigheter.
Artikel 3: Barnets bästa ska komma

Alla länder i FN, utom

först i beslut som rör barnet.

USA, har förbundit

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

sig att leva upp till

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina

barnkonventionen.

åsikter i allt som handlar
om hens eget liv.

Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990, vilket
innebar att överenskommelsen blev
juridiskt bindande för staten.
Däremot kunde den inte tillämpas
direkt av myndigheter och
domstolar.

2018 fattade Sveriges riksdag det
Sverige var ett av de

historiska beslutet att göra barnkonventionen

sista länderna i Norden att

till svensk lag från och med 2020. Det medför

fatta beslutet. Norge, som

bland annat att den ska tillämpas av myndig-

var först ut, gjorde det

heter och domstolar. Barnkonventionslagen

redan 2003.

gör hela det offentliga samhället, och ytterst
regeringen, ansvarigt för att varje barn får
sina rättigheter tillgodosedda.

Att barnkonventionen blev
lag och därmed fick en
tydligare juridisk ställning
var ett resultat av många års
politiska påtryckningar från
bland annat Bris.

inledning
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Sarra och Sam

gav barnkonventionen
Bris firade barnkonven-

till en politiker

tionens 30-årsdag på
många håll. Bland annat i
Göteborg, där Sarra Dhoubi
och Sam Kafshi lämnade
över barnkonventionen till
ett av stadens kommunalråd. Det blev ett samtal om
både poltiska visioner och
personliga erfarenheter.

S

arra Dhoubi och Sam Kafshi, båda 14 år, är väl
förberedda och laddade med frågor när de väntar
på kristdemokraten Elisabeth Lann i foajén i
Göteborgs stadshus. När hon anländer blir de
visade till hennes kontor några trappor upp – ett
pampigt hörnrum med fönster som vetter ut mot Stora
hamnkanalen och Gustav Adolfs torg. Sarra spiller ingen tid:
Vad gör du och dina kollegor för att sprida information om
barns rättigheter?
– Nu när barnkonventionen blir lag i Sverige måste alla
verksamheter ta hänsyn till den ännu mer än tidigare.
Jag kommer att bevaka mina egna områden lite extra, det
vill säga frågor som rör idrott, kultur och funktionsrätt.
Det är jätteviktigt att alla barn får tillgång till idrott och
kultur, säger Elisabeth Lann.
Hon berättar för Sarra och Sam att hon själv skolkade
från idrotten när hon var barn, för att hon inte kände sig
sportig och inte ville bli vald sist.
– Jag började idrotta först när jag var 30 år, och idag
springer jag marathon och brottas. Jag tycker att det är
jätteroligt och det gör mig ledsen att tänka på att jag inte
var en del av idrotten när jag växte upp, säger hon.

Sam och Sarra känner igen berättelsen från idrottsstjärnor som berättat att de saknat självförtroende inom
idrotten som barn. Det vill de ändra på för dagens unga.
Hur kan politikerna se till att alla faktiskt lever upp till
barnkonventionen?
– Vi har antagit en budget som styr hela staden,

och där är det tydligt inskrivet att all verksamhet måste
ta hänsyn till den nya lagen, säger Elisabeth Lann.
Hon lägger till att kommunerna också får stöd av Sveriges kommuner och landsting, som tar fram riktlinjer för
hur man kan säkerställa att alla lever upp till barnkonventionen.
– För nya lagar som dessutom är lite komplicerade,
som barnkonventionen, kommer det att ta lite tid för alla
verksamheter att anpassa sig. Men det är inte frivilligt
utan något alla måste göra.
Varför är det viktigt att de gör det?
– Barn har hela livet framför sig. De behöver stöd i att
klara skolan och hitta sin sociala roll utan att riskera att
bli utanför. Som barn formas vi som människor och där
skapas förutsättningar för resten av livet.
Efter mötet är Sarra och Sam nöjda, men tycker att
Elisabeth kunde ha utvecklat ännu mer vad som kommer
hända om myndigheter eller andra bryter mot barnkonventionen, när den nu skrivits in i lagboken. Sarra skulle
kunna tänka sig att själv bli politiker som vuxen, hon
tycker om att få vara med och tycka och tänka i viktiga
frågor. För Sam är det inte ett drömjobb. Han vill hellre
bli astronaut eller handbollsproffs.
Att lämna över Barnkonventionen till en politiker är en
symbolisk handling som representerar en viktig del av
Bris verksamhet: nämligen att skapa opinion och påverka
beslutsfattare i frågor som rör barn, genom att göra
barns röster hörda.

inledning
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kommunernas beredskap skiftar
Med barnkonventionen som lag i Sverige måste alla som arbetar med frågor
som rör barn veta vilka rättigheter barn har och vad de innebär i praktiken.
Trots det har inte ens hälften av landets kommuner en strategi för att
implementera barnkonventionen. Det visar en undersökning från Bris.

H

med var dels ett direktiv om att stärka barnrättsösten 2019 genomförde Bris en enkätundersökning för att kartlägga hur förberedda
perspektivet i Malmö stad, dels en utvärdering av en
Sveriges kommuner var på barnkonventionen
policy för ungas inflytande som funnits i staden, säger
som lag. Undersökningen visade mycket stora
Kajsa Magnusson, utvecklingssekreterare på Stadsregionala skillnader och att många kommuner
kontoret i Malmö stad.
inte hade vidtagit åtgärder för att säkerställa att de
Barnrättsarbetet i Malmö kommun är brett: det har
under 2018 och 2019 tagits fram styrdokument för barnuppfyller lagen.
67 procent av kommunerna hade kompetensutvecklat
rättsfrågor, grupper inom staden har utbildats i barnpersonal i barnkonventionen och barnrätt, men bara
konventionen och öronmärkta medel har avsatts. Just
nu jobbar kulturförvaltningen med
13 procent hade tillfört resurser eller
att ta fram en kulturell allemansrätt
öronmärkt medel för att arbeta med
för barn under skoltid, vilken ska se
barnrättsperspektivet.
”Nu krävs ett kunskapstill att alla barn får tillgång till teater,
– Att barnkonventionen blir lag
lyft, nya strategier, tydliga
dans, konst och musik. Det är bara
förpliktigar. Barn lever sina liv lokalt
ett av många konkreta exempel på
och det ska inte spela någon roll var i
ansvarsområden och
kommunens arbete.
landet barnet bor gällande möjligheter
öronmärkta medel. Detta
– Det finns ett stort engagemang
till stöd och skydd. Nu måste Sveriges
för
barnets rättigheter i staden, och
kommuner förbereda sig för att leva
är inte bara nödvändigt,
vi har fått fin respons för de insatser
upp till den nya lagen och visa allvar
det är också fullt möjligt.”
vi gjort för att stärka barnrättspermed det strategiska barnrättsarbetet,
säger Emma Bennwik som är barnspektivet i våra verksamheter, säger
Kajsa Magnusson.
rättsspecialist på Bris.
En utmaning hon lyfter är det oklara rättsläget. Det
finns ännu inte svar på alla frågor om hur barnrättsInte ens hälften av kommunerna svarade att de har en
lagen faktiskt ska tillämpas. Kommunerna får i många
strategi för att implementera barnkonventionen i sina
fall avvakta praxis från domstolar och vägledning från
verksamheter, ett resultat som inte förvånade Bris.
myndigheter.
– Barn som söker stöd hos Bris vittnar varje dag om
– Men för vår del har framgångsfaktorer bland annat
hur de får sina rättigheter kränkta. Att stärka varje barns
varit det politiska mandatet, i och med att utvecklingsrätt är ett långsiktig arbete. Nu krävs ett kunskapslyft,
nya strategier, tydliga ansvarsområden och öronmärkta
planen är antagen av kommunfullmäktige. Dessutom
medel. Detta är inte bara nödvändigt, det är också fullt
har det avsatts ekonomiska medel och tjänster för att
möjligt, säger Emma Bennwik.
vi ska nå våra mål. Det har gjort det möjligt att arbeta
I Norge, där barnkonventionen varit lag sedan 2003,
strukturerat utan att vara beroende av enskilda eldsjälar
har man sett vikten av en politisk vilja som prioriterar att
i verksamheten.
lyssna på barn och möjliggör det stöd som barn behöver
och har rätt till.
Även resten av Skånes kommuner arbetar långsiktigt
med barnrättsfrågor. Regionen har bland annat tillsatt en
Malmö kommun är en av de kommuner som kommit
barnrättsstrateg i varje kommun, något Bris av erfarenlångt i arbetet med att implementera barnkonventionen.
het vet är viktigt för att barnrättsarbetet ska bli långsikNär riksdagen 2018 fattade beslut om att göra den till lag
tigt förankrat.
fanns redan en gedigen strategi för barnrättsarbetet i
I samband med kommunkartläggningen erbjöd Bris
kommunen.
alla Sveriges 290 kommuner hjälp med metoder och
– Bakgrunden till den utvecklingsplan vi redan arbetade kunskap.
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Barnagalagen fyller 40 år
– ändå har vi långt kvar till målet
Det har gått 40 år sedan Sverige som första land i världen förbjöd
våld mot barn i uppfostringssyfte. Trots att lagen fått ett enormt
genomslag utsätts barn fortfarande för våld från vuxna.

B

ris grundades i början av 1970-talet som en
reaktion på ett uppmärksammat fall där en
treårig flicka i Stockholm hade misshandlats till
döds av sin styvpappa. Det allra första målet för
den nystartade organisationen var att se till att
Sverige skulle få ett förbud mot barnaga. Bris drev den
här frågan hårt och skapade opinion kring den. 1979 blev
målet uppfyllt, när våld mot barn blev kriminaliserat
genom lagen som vi idag kallar antiagalagen.
Sverige var först i världen med en sådan lag och det
dröjde nästan tio år innan nästa land följde efter. Lagen
mötte från början stort motstånd både i Sverige och
internationellt, då många menade att staten inte ska
styra vad som sker i hemmet. Våld mot barn ansågs vara
en privat angelägenhet. Men med tiden ändrade lagen
människors attityd och idag tycker nästan ingen i
Sverige, vare sig barn eller vuxna, att våld som bestraffning kan motiveras.
Ändå förekommer våld mot barn, både här och i andra
länder. Våld, övergrepp och kränkningar är vanliga
ämnen i Briskuratorernas samtal med barn, och en fråga
som än idag ställs är: ”Räknas det här som våld?”. Även
vuxna ställer den frågan till Bris, vilket visar att vi måste
fortsätta arbeta med frågan på bred front, sprida kunskap
och medvetenhet.
Den nya barnkonventionslagen som gäller sedan den
1 januari 2020 i Sverige, ger en bredare definition av
våld mot barn än tidigare lagstiftning gjorde. Barn har
rätt att slippa alla former av våld, såsom psykiskt våld,
att bevittna våld och att bli ignorerad, försummad eller
hotad. Barn som utsätts för någon typ av våld drabbas av
livslånga konsekvenser.
Bris hoppas och tror att barnkonventionslagen kan
hjälpa till med att öka förståelsen av vad våld kan vara,
och vad varje barn har rätt att slippa se eller uppleva.

inledning
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1979 blev målet
uppfyllt, när våld mot barn
blev kriminaliserat genom
lagen som vi idag kallar
antiagalagen.
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Bris stöttar barn i utsatta situationer.
genom en bred stödverksamhet erbjuder
vi professionellt stöd på barns villkor.

Att ge stöd till barn, unga och vuxna i utsatta situationer kräver kunskap och
kompetens. Därför jobbar uteslutande professionella kuratorer på Bris. De bedömer
vilka insatser som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att stärka
barn och ungas rättigheter. Vår stödverksamhet är uppdelad i tre delar:

Stöd online till barn
Genom Bris telefonlinje
116 111, Bris-mejlen och Brischatten kan barn och unga upp
till 18 år tryggt, anonymt och
gratis mejla, chatta eller ringa till
en kurator på Bris. Om kuratorn
bedömer att barnet behöver vidare
stöd lotsar hen barnet vidare till
andra samhälleliga stödinsatser.

Gruppstöd till barn
och familjer
Bris erbjuder barn, unga
och familjer i utsatta livssituationer olika former
av gruppstöd, som leds av
Bris kuratorer.

Telefonstöd för
vuxna och barn
Genom Bris vuxentelefon, Bris
vuxentelefon på arabiska och
Bris stödlinje för idrottsledare kan vuxna som har
frågor, funderingar eller oro
för ett barn få samtalsstöd.

stödja
Kön på barn som kontaktar Bris

För fjärde året i rad

Tjej, 79 %

Kille, 14 %

Icke-binär, 1 %

Jag vill inte välja, 4 %

barns kontakter med Bris.

Ej framkommit, 2 %

De vanligaste ämnena barn tog

Fördelning mellan chatt,
mejl och telefon

upp i samtal med Bris 2019:
Psykisk ohälsa

36 %

Familj och familjekonflikter

24 %

Våld, övergrepp och kränkningar

21 %

Skolan

18 %

Vänner

17 %

Att vara ung

14 %

Samhällets stödinsatser

10 %

Kärlek

10 %

Vuxnas svårigheter

6%

12000

Stress

5%

10000

26 %

30 %

44 %
Mejl

Telefon

Chatt

Antal samtal

8000

kontakter med barn och unga
i chatt, mejl och telefon.

16 till 18 år

2000

13 till 15 år

4000

10 till 12 år

27 143

6000

7 till 9 år

Under 2019 hade Bris kuratorer

0

Ålder på barn som kontaktar Bris

17

ökar
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bris stöd online
Bris stödverksamhet online riktar sig direkt till barn och unga upp till 18 år.
Det sker via telefon, chatt, mejl och online-forum. Våra heltidsanställda
kuratorer har varje år tiotusentals kontakter med unga som söker stöd.

B

ehovet av stöd är stort hos barn och unga i
Sverige. Antalet kontakter barn tar med Bris
ökar för varje år. 2019 hade Bris fler kontakter än
någonsin, närmare 30 000 inklusive vuxenkontakterna.
Alla barn och unga som kontaktar Bris erbjuds professionellt stöd av våra kuratorer. Behoven hos de unga som
hör av sig varierar – ofta räcker det med ett stödjande
samtal och/eller guidning i regelverk och rättigheter som
berör barnet. I de fall där barnet behöver fördjupat stöd
fungerar kuratorn som en brygga mellan Bris och olika
samhällsinstanser. Det kan till exempel handla om att
upprätta anmälningar eller att företräda barnet i kontakt
med olika myndigheter.
Bris håller öppet även när andra samhällsinstanser har
stängt, som på helger, kvällar och lov.
Vår stora utmaning är komplex. Vi måste bibehålla ett
professionellt stöderbjudande – att vara närvarande i det
enskilda mötet – samtidigt som vi kontinuerligt arbetar

med att identifiera och analysera de ämnen som
kontakterna med barn och unga berör. Barns kontakter
till Bris onlinestöd ökade under 2019. Trycket är hårt på
Bris stödkanaler, och alla barn kommer inte fram under
nuvarande öppettider. Därför var det mycket glädjande
att vi under året fick besked att Bris nu kan börja utöka
öppettiderna i stödverksamheten.
Under året som gått har ett aktivt arbete gjorts för att fler
killar ska söka stöd hos Bris via chatt, mejl och telefon.
Det har både handlat om att utveckla kommunikation till
målgruppen, och om kompetensutveckling internt, bland
annat i normkritk, inkluderande kommunikation och
bemötande.
Bris onlinestöd har också under året fortsatt att stärka
sina nätverk, och bjudit in föreläsare som andra vårdgivare, myndigheter och organisationer för att stärka
sitt fokus på omvärldsinformation, vilket är centralt för
att kunna bedriva en professionell stödlinje för barn och
unga.
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Snart stöttar
Bris dygnet runt
Med stöd från Allmänna arvsfonden och sex stora samarbetspartners startar
Bris arbetet med att utöka öppettiderna i stödkanalerna. Målet är en dygnet
runt-öppen stödverksamhet för att stötta barn och unga i utsatta situationer.

S

om Sveriges nationella stödlinje för barn och
unga erbjuder Bris professionellt samtalsstöd
varje dag, året runt. Snart kommer det även gälla
dygnets alla timmar. Under 2019 stod det klart
att Bris tack vare stöd från Allmänna arvsfonden
och sex betydande sponsorer kommer att kunna påbörja
arbetet med att bygga ut stödverksamheten och hålla
stödkanalerna öppna även nattetid. Många barn och unga
berättar att ångesten och oron kan vara som värst just då.
– Det är en stor satsning och det är oerhört glädjande
att de här företagen gör det möjligt för fler barn att få
stöd när livet känns svårt. Men vi står inför ett långsiktigt
arbete och för att kunna möjliggöra en dygnet runt-öppen
stödverksamhet på längre sikt kommer vi att fortsätta

söka fler samarbetspartners, säger Magnus Jägerskog,
Bris generalsekreterare.
Bris räknar med att senast om tre år kunna ha stödkanalerna öppna dygnet runt. Det är en efterlängtad
utveckling eftersom trycket är stort och fortsätter att öka.
I dagsläget kommer inte alla barn fram under nuvarande
öppettider. Dessutom ligger Sverige efter internationellt
i detta avseende. Många av våra grannländer har sedan
länge erbjudit stöd till barn och unga dygnet runt.
– Att stärka skyddet för barn i utsatta situationer är i
förlängningen en fråga om social hållbarhet, och om hur
vi tillsammans skapar hållbara samhällen, säger Magnus
Jägerskog.

Nyhet: Stödlinje på arabiska!
Ända sedan Bris grundades 1971 har en del av verksamheten gått ut på att
stötta vuxna som har frågor om barn som mår dåligt. Nu utvecklar Bris telefonstödsverksamheten för att kunna möta behovet hos vuxna som talar arabiska.
Varje dag hör vuxna av sig till Bris med frågor om
hur de kan stötta barn och hur de kan samtala
med barn om svåra frågor.
– För oss är det självklart att vi på Bris ska finnas tillgängliga för så många som möjligt och vi
vet att det finns ett behov av stöd på olika språk,
säger generalsekreterare Magnus Jägerskog.
I oktober 2019 öppnade Bris nya linje, BVT på
arabiska, tack vare ett erfarenhetsutbyte med

Rädda Barnen som drivit en flerspråkig stödlinje
mellan 2015 och 2019.
– I Sverige finns en stor grupp invånare som
pratar arabiska och vi är oerhört glada över att
kunna möta fler i deras frågor kring barns situation och mående.
Framöver kommer Bris även att erbjuda barn
möjlighet att tidsboka samtal med en kurator som
talar bland annat arabiska, persiska eller spanska.

stödja
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Telefonnummer
till BVT på arabiska:

077-44 80 900

Asmahan stöttar på arabiska
Ända sedan starten har Bris stöttat vuxna i att bemöta och hjälpa barn
i utsatthet. För att nå ut till så många som möjligt vill vi kunna ta emot
samtal på flera språk. Till den nyöppnade stödlinjen BVT på arabiska kan
arabisktalande vuxna ringa för att få råd i frågor som rör barn.

V

ilken kunskap har Bris kuratorer?
– Kuratorer har hög kompetens och kunskap om barnets rättigheter och behov. Alla
kuratorer på Bris är utbildade socionomer och
har som uppgift att stötta barn och vuxna, inte
påverka. Snarare informerar vi om barnets rättigheter
utifrån barnkonventionen. Genom den nya stödlinjen för
arabisktalande vuxna kan vi nå ut till fler. Vi kuratorer
som svarar på linjen har flera års erfarenhet av att arbeta
med barn, unga och vuxna i utsatta situationer och god
kunskap om samtalsstöd.
Hur går ett samtal till?
– Alla som ringer oss är anonyma. Vi kan inte se numret de ringer från och de bestämmer själva vad samtalet
ska handla om. Våra uppgifter är att lyssna och ge stöd
anpassat till vad personerna berättar och frågar om. Förutom att lyssna, stötta och ge råd kan vi också ge tips om
ytterligare stöd lokalt i kommunen eller genom ideella
organisationer där personen bor. Vi informerar om vilka
rättigheter barnen har.
Vilka är de vanligaste problemen vuxna tar upp i samtal om
barn med Bris?
– Det allra vanligaste är nog ’jag är rädd att soc ska ta
vårt barn i från oss’. Vi hör hur det finns en rädsla för
socialtjänsten och andra myndigheter hos många
föräldrar. Ofta beror det på felaktig information som de
hört eller som spridits via sociala medier. Detta skapar
en oro som gör att föräldrar inte alltid söker det stöd som
finns att få i samhället. Flera föräldrar beskriver hur både
de själva och deras barn upplever psykisk ohälsa som
följd av erfarenheter de varit med om i krig eller på flykt.
Ofta söker de inte hjälp eftersom de saknar information om vilket stöd som finns att få. Det kan till exempel
bero på språkliga hinder.
En hel del frågor rör föräldraskap. Många föräldrar
tycker att det är svårt att veta vad som förväntas av dem

som föräldrar i
Sverige. Ofta finns
en osäkerhet i förhållande till vilka
regler och lagar
som gäller samt
hur de ska hantera
konflikter med
barn. Andra har
frågor om skolan,
mobbning och
diskriminering.
Hur kan ett kort samtal till Bris hjälpa på längre sikt?
– I början av samtalet kan den som ringer vara starkt
påverkad av sin oro. Då är det viktigt att vi bekräftar att vi
lyssnar och inte dömer. Vi ger medmänskligt stöd,
kartlägger problemet och ser om vi kan hänvisa personen vidare för ytterligare hjälp om det behövs. Vår
inställning är alltid uppmuntrande, det är värdefullt för
den som kämpar med något att bli bekräftad i sin känsla
och få höra att hen kan jobba för en lösning på sikt. Det
brukar lugna i stunden och skapa hopp för framtiden.

Asmahan Yasin
Ålder: 34 år.
Familj: Gift och har två barn.
Asmahan har varit socionom i sex år och arbetat på Bris i sedan 2018.
I hennes roll som kurator ingår det att bidra i löpande metodutveckling och utvärdering av BVT på arabiska, stötta barn i olika utsatta
situationer och även att ge vuxna rådgivning kring barns situation.
Hon samarbetar med andra enheter inom Bris verksamhet med fokus
på det arabiska språkområdet, samt marknadsför Bris stödlinje på
arabiska till arabisktalande utrikesfödda föräldrar.
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Patric om barns

klimatoro

Klimathotet diskuteras flitigt i samhällsdebatten och
sedan Greta Thunberg startade sina skolstrejker har

Patric Johansson
Ålder: 35 år
Familj: Sambo med Sophie.
Patric har varit socionom i sex
år och arbetar på Bris sedan
två år. I hans roll som kurator
ingår det att stötta barn i

även många barn fått upp ögonen för klimatfrågorna.

olika utsatta situationer, och

Som vuxen kan det vara svårt att prata med barn

kring barns situation. Patric

om abstrakta faror och rädslor. Bris kurator Patric

ska nå ut till målgrupper med

Johansson ger råd om vad du ska tänka på.

D

u pratar ju med många barn som kontaktar Bris och
en del av dem upplever oro över exempelvis klimatförändringarna. Vad specifikt är det många funderar över?
– De flesta som kontaktar oss har frågor om
sådant som pågår här och nu, som mående, familj
och vänner. Men det händer också regelbundet att barn
hör av sig till oss med oro för klimatet. Då känner de ofta
en rädsla inför framtiden eller en frustration över att det
inte görs tillräckligt. Det verkar finnas en medvetenhet
om att det här rör barns framtid och att frågan därmed
känns mer avgörande för hur deras villkor kommer se ut
framöver.
Hur påverkas barn av den typen av rädsla eller oro?
– Det är svårt att svara på, jag pratar ju bara med dem
under ett kort ögonblick i deras liv. Men det jag ofta
tycker mig höra är känslor av vanmakt, frustration och
rädsla. Ibland kan de ge uttryck för känslor av hopplöshet
samtidigt som andra vill veta hur de kan göra skillnad.
Vad ska vuxna som samtalar med barn om klimatet och
framtiden tänka på?
– Det är viktigt att barnet eller ungdomen känner sig
lyssnad på och tagen på allvar. Var nyfiken på barnets
tankar och funderingar. Jag tycker också det är viktigt
att försöka bidra med fler perspektiv för att bredda
bilden och sätta frågan i ett större sammanhang. Det
kan du göra samtidigt som du ser till att barnet känner
sig bekräftat i sina tankar och känslor kring framtiden.
Perspektiv som kan ingjuta hopp kan till exempel vara att
vi sällan får höra om de framsteg och den positiva

även att ge vuxna rådgivning
har också arbetat för att Bris
bredare mångfald.

utveckling som sker parallellt med den utveckling som
gör oss oroliga. Jag brukar också prata om hur mänskligheten tidigare stått inför stora existentiella hot där vi
genom gemensam kraftsamling och solidaritet faktiskt
klarat utmaningar såsom världskrig, hot om kärnvapenkrig och hotet om hål i ozonlagret som det
talades mycket om när jag växte upp.
Hur kan vuxna ta tillvara barns idéer och engagemang när
det gäller klimatfrågor?
– Det är en bra och viktig fråga. Jag tror verkligen det
har betydelse att barns egna idéer tas tillvara. Känslor
av oro, frustration och ilska kan också användas som
en positiv energi och vara en del av en förändring. Jag
brukar uppmuntra de jag pratar med om att engagera sig
i frågan så att känslorna får en mening. Det kan vara i det
lilla, som att prata med familjen om vad man kan göra
hemma, till större åtaganden som att börja organisera
miljögrupper. Som
vuxen tycker jag att
man ska uppmuntra till engagemang och aldrig
förminska barns
vilja till förändring.
Historiskt kan vi se
vilken kraft sådant
engagemang kan
utgöra och vilken
skillnad det kan
medföra.
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Bris gav petra hopp
när livet var som mörkast
Bris telefonstödslinje öppnade 1980 och har sedan dess
hjälpt tiotusentals barn och unga som levt i någon form
av utsatthet. En av dem är Petra, idag drygt 50 år, som
flyttades runt mellan flera fosterfamiljer under uppväxten
i Västsverige. För henne stod Bris för framtidshopp.

stödja

Bris stödlinje startade 1980 och
Idag är alla som svarar i telefon,
chatt och mejl professionella
kuratorer med erfarenhet av att
stötta barn.

N

är Petra för första gången hörde talas om Bris,
en då nystartad rörelse som arbetade för barns
rättigheter, var hon sex-sju år. Då bodde hon i en
fosterfamilj där hon hade blivit placerad som tvååring. Petras biologiska mamma hade missbruksproblem och övergav sin dotter innan hon hade hunnit
fylla ett år.
– Min mamma klarade inte av att ta hand om mig och
grannarna larmade polisen. Efter en tid på barnhem blev
jag placerad hos den här familjen. Tyvärr blev det en
väldigt mörk tid i mitt liv, berättar Petra.
Hon var ensam trots att hon var omgiven av andra –
familjen hade ytterligare nio barn boende hos sig. Hemmet
var en otrygg plats, med en pappa som förgrep sig på
flera av barnen och en mamma som inte såg. Petra kunde
gråta veckor i streck men ingen vuxen förstod vad som
låg bakom tårarna. Hon har ägnat en stor del av sitt
vuxenliv åt att bearbeta det som hon och syskonen
utsattes för hos fosterhemsföräldrarna.
– Att mitt i den omöjliga tillvaron höra vuxna tala om
att barn har rättigheter, det var något helt nytt i min
värld. Jag sög i mig av varje ord. För mig var det omvälvande att tänka att det fanns vuxna
som resonerade så, säger Petra.

andas ut och för första gången känna sig fri. I den lilla
ettan i det brungrå hyreshuset fick hon äntligen rå om
sig själv. Det var en lättnad, men friheten gjorde också
att obearbetade minnen gjorde sig påminda. Petra hade
svårt att veta hur hon skulle hantera dem.

Två år tidigare, 1980, hade Bris startat sin telefonstödlinje. Första gången Petra ringde den var från en telefon i
huset där hon bodde. Det var långt före mobilernas tid.
– Till en början ringde jag nog för att prata om sådant
som låg nära just då, som problem med kompisar och
killar. Men det blev snabbt en bro till andra ämnen också,
till det som var svårare att prata om, säger hon.
De som svarade på Bris stödlinje ställde många frågor
till Petra och var intresserade av hennes liv.
– Det var jag inte van vid. Jag var van att höra ’det är
verkligen inget speciellt med dig’. Att höra någon bry sig
gjorde mig nästan skakis.
Bemötandet bidrog till att hon vågade ringa igen. Och
igen. Det blev många samtal. Petra blev inspirerad av
den hjälp hon fick och när hon blev äldre ville hon själv
hjälpa andra. Som vuxen utbildade hon sig till traumaterapeut på universitetet.
– Jag har lärt mig vikten av att kunna
ta emot hjälp, helt enkelt. Idag är jag
”Ett samtal man ringer
mamma till tre vuxna barn, och när de
Hon var fem år när Bris grundades
som barn kan faktiskt
var yngre tipsade jag dem om Bris. Livet
1971. I samhällsdebatten diskuterades
var inte alltid en dans på rosor för dem
agan, vuxnas våld mot barn i uppfosträdda ens liv.”
heller, och jag vet av egen erfarenhet
ringssyfte, och det dröjde ännu åtta
att Bris kan stötta både i små och stora
år tills det blev förbjudet enligt lag. Då
och då hörde Petra om Bris på tv eller radio. Där beskrevs frågor. Och att det är viktigt att våga be om hjälp.
en utopi långt ifrån den vardag hon själv levde i, med
2012 antogs en ny lag i Sverige, som gav personer som
fysiska och psykiska övergrepp.
blivit omhändertagna av sociala myndigheter och utsatta
När hennes fostermamma gick bort i cancer fortsatte
för övergrepp eller försummelse rätt till ekonomisk
resan mellan olika familjer, som pågick under hela
ersättning. Petra var en av dem som beviljades ersättning
uppväxten. Flera av de fosterföräldrar hon hamnade hos
från staten för det hon gått igenom som barn, i familjer
hade missbruksproblem och inget av hemmen blev den
som myndigheterna hade placerat henne i. Det var en
trygga punkt Petra så väl behövde, även om hon beskriseger och framför allt en upprättelse som Petra inte tror
ver några av fosterföräldrarna som varma människor
att hon hade lyckats nå om det inte vore för det stöd hon
med goda avsikter.
fått från Bris och andra organisationer som tonåring.
– Det var väldigt tufft att inte kunna lita på de vuxna
– Tanterna på Bris – det var faktiskt alltid tanter på den
som fanns runt mig, och dessutom en identitetskris att
tiden – sa till mig många gånger att jag aldrig skulle tveka
gång på gång tvingas flytta. Byta syskon, kompisar, näratt söka hjälp. Det var så hoppfullt att höra och det sådde
område och efternamn, säger hon.
ett viktigt frö inom mig, säger hon.
Petra försökte hantera situationen genom att leva här
Petra tror inte att hon hade levt idag om hon inte hade
och nu. Hon var duktig i skolan, engagerade sig politiskt
lärt sig att ta emot hjälp utifrån.
och försökte att inte tänka på saker som hänt. Men det
– Det låter dramatiskt, men det är sant. Ett samtal man
var inte förrän hon fick en egen lägenhet som 16-åring,
ringer som barn kan faktiskt rädda ens liv.
med hjälp av de sociala myndigheterna, som hon kunde
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bemannades i början av frivilliga.
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Bris gruppstöd
Barn som växer upp i otrygga miljöer riskerar att utveckla problem som
kan leda till utanförskap, psykisk ohälsa och svårigheter att klara skolan.
Men stödet som samhället erbjuder är inte alltid tillräckligt. I glappet som
uppstår träder Bris in och erbjuder hjälp i form av gruppstöd.

B

ris gruppstöd vänder sig till barn som behöver ett
direkt, fördjupat stöd. Det sker både genom fysiska
träffar och online. Genom gruppstödsinsatserna
får barn och unga som lever i någon form av
utsatthet stöd, kunskap och strategier att hantera
sin livssituation. Målet är bland annat att bryta ensamhet
och främja en god psykisk hälsa.
Bris gruppstöd riktas bland annat
till följande grupper:
• Barn som är placerade i familjehem.
• Familjer där en förälder tagit sitt liv.
• Barn vars föräldrar har missbruk och psykisk ohälsa.
• Barn som har flytt.

Under 2019 har vi utökat våra erbjudanden inom
gruppstöd till barn och familjer, och Bris har i dagsläget
anställda socionomer och psykolog på våra regionkontor
runtom i landet. För att kunna erbjuda stöd samarbetar
vi bland annat med kommuner och landsting. Vi håller i
utbildningar och föreläsningar för psykologer, kuratorer
och annan elevhälsopersonal inom våra expertområden
barn som flytt och barns psykiska hälsa. De senaste åren
har behoven hos målgruppen barn som flytt förändrats.
Sedan gruppen ensamkommande minskat har Bris ställt
om verksamheten till att också inkludera barn som kommit till Sverige tillsammans med sina familjer.
Responsen har varit mycket god och vi ser att samhället
i växande utsträckning efterfrågar både vår expertkunskap och vår stödverksamhet.

stödja
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”När du berättar blir
ditt hjärta lättare”
Många som flytt till Sverige lider av posttraumatisk stress, med symtom
som försvårar lärande och hindrar vägen mot ett bättre liv. De gäller bland
annat många av de nyanlända elever som Skäggetorpskolan i Linköping
tagit emot de senaste åren. För att stötta dem utbildar Bris personalen i
metoden TRT – Teaching Recovery Techniques.

M

itt liv i Somalia var väldigt annorlunda jämfört med
här. Ibland fick vi mat, ibland inte. Den som blir
sjuk i Somalia får ingen medicin, och lärarna slår
den som inte gjort sin läxa. Jag gick bara fyra år
i skolan.
Safiya Hagi, som berättar, fyller snart 18 år. Hon
bor med sin mamma och fyra systrar i Linköping
och kom till Sverige från Somalia 2017. Samma år och
från samma land kom Deka Omar, hennes klasskamrat.
Tillsammans berättar de om allt det som gjorde att
de tvingades bort från sitt hemland. Om kusiner som
gifts bort, vänner som våldtagits, grannar som hotats av
islamister och släktingar som dödats. En pappa som gick
bort och en mamma som försvann.
– Det var ett annat liv, livet i Somalia. Det var krig
mellan olika folkgrupper och de drabbade min stad och
städerna runtomkring, säger Deka.
– Små tjejer skulle gifta sig när de var 13 eller 14 år.
Många blir tvingade att göra det och jag var rädd. Men
min mormor tyckte inte att vi skulle gifta oss, hon ville
att vi skulle få välja. Det var därför vi flydde.

Skäggetorpskolan i Linköping har tagit emot många nyanlända elever de senaste åren. En period hade den fem
förberedelseklasser, idag en. Elisabeth Wirén Dahlgren
som är processtödjare på skolan ser att en del elever är

trötta och har svårt att koncentrera sig. Många sover
dåligt på nätterna.
– Många gånger är symtomen tecken på att det finns
ett obearbetat trauma i bakgrunden. Eleverna gör då inte
de framsteg i skolarbetet som vi hade önskat, något står
i vägen för dem, säger hon.
Det är där Teaching Recovery Techniques kommer in.
Bris har utbildat flera av skolans anställda till gruppledare inom TRT, en metod utvecklad av Children and War
Foundation i Norge just för barn som varit med om krig
och flykt. Den bygger på traumafokuserad kognitiv
beteendeterapi och ska inte ses som en behandling i
första hand, utan som verktyg för självhjälp.
– Deltagarna får som ett första steg en kunskapsbas
att stå på. De får lära sig vad trauma innebär, hur våra
hjärnor fungerar och hur människor kan reagera på svåra
händelser. Utöver det får de verktyg för att hantera sina
reaktioner och känslor, säger Elisabeth Wirén Dahlgren.
Tanken är att TRT ska vara en slags första hjälpen för
barn som mår dåligt efter trauma, innan tyngre vårdinsatser kopplas in. En studie vid Uppsala universitet har
visat att metoden kan vara mycket effektiv – var femte
ungdom som deltog i en TRT-grupp blev helt fri från sina
symtom på posttraumatisk stress. Fler än så vittnar om att
de mår bättre efter deltagandet, och har lättare att hantera
exempelvis rädslor som tidigare hindrat dem i vardagen.
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Deka Omar, 17 och systrarna
Safiya Hagi, snart 18 och
Juweyria Hagi, 16, går på
Skäggetorpskolan i Linköping.
De har deltagit i en TRT-grupp
tillsammans.

Vi gör det för vår egen skull och för livets skull.
För våra framtida livs skull.

– Det handlar om att närma sig rädslan i små steg, och
lära sig känna av vad som är vad. Vi kan inte styra våra
minnen, men vi kan ta kontrollen över hur de får oss att
känna och reagera, säger Elisabeth Wirén Dahlgren.
Varje utbildning består av sju träffar. En lära känna
varandra-träff, en avslutningsträff, och däremellan fem
träffar då själva arbetet sker. Men innan man kan komma
igång krävs ett gediget förarbete, när vårdnadshavare ska
informeras och eleverna göras intresserade av att delta.
Många känner initialt att de bara vill glömma det de varit
med om, och absolut inte prata om det med andra.
För Deka Omar och Safiya Hagi blev det lättare att berätta när de andra i gruppen gjorde det.
– När du berättar, och dina vänner också gör det, känns
det att något i ditt hjärta blir lättare. Du har något jättehårt där inne, men när du sätter ord på det inför någon
annan blir det lättare att bära, säger Deka.

Safiya tyckte att det var svårt att berätta i början, men
nödvändigt.
– Vi gör det för vår egen skull och för livets skull. För
våra framtida livs skull, säger hon.
Båda berättar om den fina gemenskap som vuxit fram
i gruppen under träffarna. Safiya kände alla i gruppen
sedan tidigare, men visste inte vad de hade varit med om.
För Deka blev det en stor förändring att förstå att hon
inte var ensam om sina upplevelser.
– Det gjorde ont att höra de andra berätta. Men vi grät
tillsammans, och vi kramades. Nu delar vi något väldigt
speciellt, säger hon.
Anders Österhjelm, Skäggetorpsskolans rektor, ser
projektet som nödvändigt.
– Att jobba med de här frågorna är att skapa förutsättningar för lärande. Man kan helt enkelt inte bygga en
övervåning innan man har en undervåning. Vårt mål är
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Rektor Anders Österhjelm, processtödjare Elisabeth Wirén
Dahlgren och kurator Cecilia Söderlund har haft avgörande roller

Bris har sedan 2017 arbetat med att stärka den psykiska
hälsan bland nyanlända och asylsökande barn under
parollen Tillsammans för barn som flytt. Det sker bland
annat genom gruppstöd enligt metoden TRT, Teaching
Recovery Techniques.

för genomförandet av TRT-grupper på SKäggetorpskolan.

Mikael Drackner, utvecklingsstrateg på Bris.
Varför har ni initierat det här arbetet?
– Bakgrunden är att Sverige under åren 20142016 tog emot väldigt många barn som flytt till
Sverige. När vi började arbeta med frågan berodde
det framför allt på att landet tagit emot 35 000
ensamkommande under 2015. Men lika många
barn har kommit hit med sina vårdnadshavare.

att eleverna ska bli behöriga för gymnasiet och rustade
för sina fortsatta liv, och då både vill och måste vi ta tag i
de här sakerna, säger han.
Som rektor går hans roll till stor del ut på att skapa
utrymme i organisationen.
– Vi måste avsätta tid och resurser för att utbilda
personal och hålla i gruppträffarna. Metoden är
evidensbaserad och nu sitter det i väggarna att vi arbetar
långsiktigt med TRT här. Det är ingen snabblösning.
Personalen på skolan märker redan av ett större lugn i
elevgrupperna, enligt. Safiya Hagi märker av effekten av
deltagandet på ett personligt plan.
– Innan jag var med i TRT-gruppen kände jag mig ofta
rädd. Inte rädd för att gå ut, men rädd för mörkret. Jag
drömde ofta att någon skulle ta sig in i mitt hus och hota
mig, det var vanligt i Somalia. Men nu känner jag mig
tryggare och drömmer inte sådana saker längre.
Deka Omar har också slutat drömma mardrömmar.
– Tidigare gjorde jag ofta det och jag märkte det inte
själv. Men min syster såg det. Vi sover i samma rum. Ibland
undrade hon vad som hände med mig under natten.
Efter att ha varit med i gruppen mår Deka bättre. Hon
känner sig lugnare och vet hur hon ska hantera tankar på
det som fortfarande är jobbigt.
– Jag lovar att gruppen hjälper många, många, många.
Mig har den gett perspektiv. Jag tänker på min framtid
och på skolan, tänker att jag är en ny tjej nästan. När
jag var liten var allt jag ville att gå i skolan och lära mig
saker, men det hände inte. Nu finns det en chans, och den
måste jag ta.

Vilka behov ser ni i den här gruppen?
– Det är svårt att säga hur stora problemen med
psykisk ohälsa är generellt. Men forskningen visar
att många dels har flytt från en svår situation, som
krig, och dessutom upplevt otrygghet och direkt
fara under flykten. Väl på plats i Sverige följer ofta
en lång tid av osäkerhet innan den som flytt kan
landa och få grepp om hur framtiden kan bli.
Många har upplevt potentiellt traumatiserande
upplevelser vilket förstås ofta leder till olika
psykiska besvär.
Vilket stöd får barn som flytt idag?
– De offentliga systemen räcker inte riktigt till
idag. Eftersom tillgången till professionellt stöd
är begränsad har vi valt att dels belysa den här
frågan i samhällsdebatten, dels utbilda skolpersonal i TRT-metoden för att fler unga ska kunna
få hjälp. Mellan 2017 och 2019 har vi utbildat 330
TRT-gruppledare, och vi har även hållit i gruppstöd själva.
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Bris utbildar och ger
stöd i metoden TRT
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Stöd till barn
– via vuxna
En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga
är trygga vuxna. Bris erbjuder därför professionellt stöd
till vuxna, som ett indirekt stöd till barn.

Bris vuxentelefon
erbjuder stöd, vägledning och
information till vuxna som känner
oro över ett barns livssituation.
Samtalen utgår alltid från barnets
perspektiv och rättigheter. De 2649
samtal vi tog emot under 2019 var
något fler än föregående år.
Telefonnummer:
077-150 50 50,
vardagar 9-12

Bris vuxentelefon på arabiska
erbjuder sedan hösten 2019
arabisktalande vuxna stöd i frågor som
rör barn. I Sverige finns en stor grupp
invånare som pratar arabiska och
tidigare har språket varit ett hinder
för en del av dem i kontakten med Bris.
Telefonnummer:
077-44 80 900,
tisdag–torsdag 9-12

Bris stödlinje
för idrottsledare
är en stödlinje för tränare, ungdomsledare och andra vuxna som är engagerade inom idrotten. Den startade
2017 som en del i ett gemensamt
projekt mellan Riksidrottsförbundet
och Bris, finansierat av Allmänna
arvsfonden.
Telefonnummer:
077-440 00 42,
vardagar 9-12

stödja

Vuxnas relation till barnet

2726

som samtalet berör:

kontakter med vuxna
om barn

Förälder, 74 %

Mor- och farförälder, 11 %

Bonusförälder, 3 %

Annan, 10 %

Professionell, 2 %

De vanligaste ämnena vuxna tog upp i samtal med Bris 2019:
Våld, övergrepp och kräkningar

38 %

Skilda föräldrar

34 %

Familj och familjekonflikter

34 %

Samhällets stödinsatser

26 %

Psykisk ohälsa

20 %

Skolan

17 %

Vuxnas svårigheter

16 %

Juridiska frågor

9%

Att vara ung

5%

Stress

5%
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Under 2019 hade
Bris kuratorer
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mobilisera
Bris mobiliserar samhället.
vi samlar kunskap, kompetens och
engagemang för att göra världen
till en tryggare plats.

S

förtjänar på alla nivåer i samhället. I Bris nätverk samlar
vi tusentals professionella som inom ramen för Bris kan
samverka och utbyta erfarenheter. Vi anordnar lokala
nätverksträffar för människor som arbetar med barn och
frågor som rör barn, som idrottsledare och kommunanställda.

Därför finns Bris i hela landet. Från våra fem regionkontor (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och
Umeå) utbildar vi, sprider kunskap och påverkar beslutsfattare att stifta lagar och skapa trygga sammanhang och
säkrare rättsprocesser för barn. En del av Bris arbete handlar om att se till att barnrättsfrågorna får det utrymme de

Under 2019 har Bris fokuserat extra mycket på att
öka volontärengagemanget. Vi har idag närmare 200
volontärer, fördelade på våra fem regioner, som gör ett
ovärderligt arbete. Och vi vill gärna växa ännu mer! Ju
fler vi är som mobiliserar för barns rättigheter, vare sig
det är som förtroendevalda, medlemmar eller volontärer,
desto mer kan vi påverka allmänhet och beslutsfattare
och driva folkrörelsen framåt i den takt som krävs.

verige var först i världen med en lag mot barnaga
och räknas som ett av de ledande länderna när
det kommer till att leva upp till barns rättigheter.
Ändå berättar barn ständigt för Bris att deras
rättigheter kränks på olika sätt. Kunskapen om
barns rättigheter varierar kraftigt bland beslutsfattare
och professionella i Sverige. Situationen för barn kan
också se väldigt olika ut i olika områden.

mobilisera
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120 500
exemplar av Handbok för nätföräldrar skickades
till föräldrar vars barn fyllde tio år under 2019.
Boken ger stöd i föräldraskap på nätet och har
tagits fram av Bris i samarbete med Prins Carl
Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse.

Vi syntes på mässor och
evenemang under 2019

5000

medlemmar – drygt! –ingår nu i Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Det är Sveriges största
barnrättsnätverk som samlar professionella från hela
landet. Nätverket möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn.
Under 2019 bjöds medlemmarna in till två nätverksträffar i var och en av Bris fem regioner. Vårens nätverksträffar handlade om psykisk ohälsa och skolans roll: Hur
får vi en skola som främjar psykisk hälsa bland barn och
unga, och vilket ansvar har skolan för barn och unga som
mår dåligt idag?
Temat för höstens träffar var delaktighet och inflytande: Hur ger man barn och unga inflytande i praktiken?
Dessutom har Bris under året bjudit in till mindre träffar
och frukostföreläsningar på Bris regionkontor. Nätverksträffarna är alltid välbesökta och en källa till inspiration,
kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte i frågor som
rör barns rättigheter.

Under 2019 har Bris anställda och volontärer medverkat vid flera mässor och evenemang, till exempel
under SM-veckan i Malmö där Brisvolontärer mötte uppskattningsvis 10 000 barn och unga och informerade
om Bris verksamhet. Ett annat exempel är Bokmässan
i Göteborg där Bris hade en monter med temat inflytande och delaktighet.
Årets Mänskliga Rättighetsdagar i Linköping hade
temat Rätten till hälsa, och där medverkade Bris som
en av huvudarrangörerna, med monter och flera egna
seminarier.

Det ideella engagemanget ökar!

177
volontärer, utspridda

över landets regioner,
sprider kunskap om
Bris arbete.
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300 ljus för barnkonventionen
Volontärverksamheten är en viktig del av Bris arbete. Under 2019 har
vi satsat extra på att utveckla den. När barnkonventionen fyllde 30 år
i november jobbade sju av våra volontärer med en ljusmanifestation
för förskolebarn och deras familjer i Tynnered i Göteborg.

D

et är årets mörkaste tid och eftermiddagen ser
redan ut som natt. Kylan gör utandningsluften
till rök men trots det är gångbanorna i Tynnered
den här onsdagen fulla av barn i overaller, deras
syskon och föräldrar.
För att uppmärksamma barnkonventionens födelsedag
och sprida kunskap har Bris anordnat en ljusmanifestation här. Volontären Alexandra Nordström som är initiativtagare står vid en liten vagn och hjälper de anländande förskolebarnen hitta sina ljuslyktor. De har fått göra
varsin i förskolan tillsammans med sina vårdnadshavare
och har pyntat medhavda glasburkar med färg, glitter,
fjädrar och pärlor.
– Idéen uppstod när jag och mina kollegor pratade
om hur man skulle undersöka och visa på vikten av att

ta tillvara barnens roll i samhället. För mig som varit
Bris-volontär länge var det naturligt att utgå ifrån
barnkonventionen, och det blev upprinnelsen till ljusmanifestationen som hölls första gången förra året,
säger Alexandra.
Hon har varit Brisvolontär i mer än ett decennium och
är också anställd som föräldraresurs i stadsdelen, av polisen
betraktad som ett av landets särskilt utsatta områden.
Alexandra håller i föräldrakurser och stöttar föräldrar
i kontakter med myndigheter, handleder förskolepedagoger och är barnombud med uppgift att representera barnperspektivet inom enhetens olika områden.
Många barn och vuxna i Tynnered känner inte till vilka
rättigheter barn har.
– När vi föreläst om barnkonventionen har det hänt att
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Volontäruppdragen utgår
från våra fem regionkontor.
Anmäl intresse till din
region så berättar
vi mer!
Alexandra Nordström.

föräldrar frågat
om det handlar
om någon sjukdom som drabbat
området. Därför
känns det extra
fint att sprida
kunskap här om
vad rättigheter
innebär, och visa
för barnen att de
inte själva är ansvariga för att ha det bra utan blir burna
och stöttade i det av vuxenvärlden. Det är inte självklart
för alla vad det innebär att ha rättigheter.
Barnen på grusplanen vid Smaragdgatans förskola ställer sina lyktor på ett snöre på marken. Snart bildar de en
stor spiral av glittrande ljus i mörkret. Femårige Ararat
Haji är här med sin mamma och syster, han har gjort en
blå lykta som är lätt att känna igen. Nyfiket tar han emot
en reflex av Hillevi Nyström som
nyligen blivit Brisvolontär.
– Jag är lärare i Angered, ett
annat av Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden, och
har länge funderat över hur jag
kan engagera mig utöver jobbet,
säger hon.
En flicka knackar henne på axeln
och ber om en till reflex, hennes
lillasyster har inte fått någon ännu.
För Hillevi berättar flickan att hon
nyligen lärt sig om barnkonventionen: att hon har rätt att
alltid få äta sig mätt och gå i skolan.
Innan manifestationen är slut
har Umar Abbas från Bris berättat
om barnkonventionen och barnen
har framfört några sånger. Fler
än 300 barn från förskolorna i
området har kommit hit med
sina föräldrar. Nästa år hoppas
Alexandra Nordström kunna
inkludera den närliggande skolan
också, och ser gärna att polisen
och kanske fler organisationer
vill vara med.

Bris har i dagsläget omkring 200 volontärer och deras
insatser är ovärderliga för organisationen. En del hjälper
till med mobiliseringsuppdraget, att skapa opinion om
viktiga frågor som rör barn. Andra stöttar Bris administrativt eller fungerar som BRIS-inspiratörer, vilket
innebär att de informerar på skolor och arbetsplatser
utifrån Bris studiematerial Ärdumed?, som tar avstamp i
barnkonventionen.
Alexandra Nordström lockades till Bris eftersom hon
upplevde organisationen som välutvecklad och strukturerad, och är utöver sitt uppdrag som volontär också
engagerad i regionrådet för Bris Väst. Det innebär att hon
är med och påverkar hur Bris ska lägga upp sitt arbete,
vilka målgrupper de vill nå fram till och hur man bäst
kan arbeta för att göra det.
– Just nu jobbar vi med en kompetenskartläggning för
att se vilka kunskaper vi besitter internt inom Bris Väst,
och hur vi kan använda den på ett klokt sätt i verksamheten. Vi har alltid varit många volontärer här
och tillsammans kan vi uträtta mycket!

Camilla Gyså har varit Brisvolontär i
flera omgångar. När de egna barnen
flyttade hemifrån fick hon tid över, och
ville göra något viktigt och bra av den.
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Vill du också bli
volontär för Bris?
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Toronto

Bris på den
globala arenan
Bris har i snart 50 år stöttat barn i utsatta situationer i Sverige,
men verkar också för att stärka barns rättigheter globalt. 2019
har vi intensifierat vårt internationella arbete och stöttar våra
systerorganisationer inom Child Helpline International, CHI.

I

en alltmer globaliserad och digitaliserad värld får
landgränser mindre betydelse samtidigt som vikten
av samverkan ökar. Det gäller inte minst barnrättsfrågor. En stor del av lagstiftningen som rör barns
rättigheter sker idag inte i Sverige, utan i EU.
Bris är en av grundarna till paraplyorganisationen CHI
som finns för att skapa samverkan mellan 183 hjälplinjer
i 142 länder. Hjälplinjerna som ingår i nätverket är sinsemellan olika, men syftar alla till att stötta barn och unga.
Varje år sker över 20 miljoner kontakter med barn som
behöver stöd och skydd.
Under CHI:s senaste världsmöte, som hölls i Toronto
2018, skapades en vision om samverkan mellan länder
när det gäller integrerade tekniska system för mejl, chatt
och telefon. Bris ligger långt fram i denna utveckling
och har ett gemensamt callcenter för alla kontakter med
barn. Där dokumenteras all data från samtal med barn,
som sedan kan användas för statistik och forskning.
– Det är väldigt stora skillnader i hur hjälplinjer i olika
länder arbetar. En del består av två personer, en mobiltelefon och ett excelark, medan andra har enorma stödsystem som hanterar hundratusentals kontakter årligen,
säger Mikael Drackner som är utvecklingsstrateg på Bris.
De olika förutsättningarna har tidigare omöjliggjort
gemensamma tekniska lösningar, men nu undersöks det
hur man kan sätta ihop komponenter som kan anpassas
utifrån varje verksamhets individuella behov.
Under 2019 stod Bris som värd för uppstartsmötet av
projektet. 30 representanter från olika delar av världen
deltog.

– Vi demonstrerade hur vi arbetar och vilka tankegångar som ligger bakom. Det blev många efterföljande
diskussioner och Bris blev ett exempel, en vision för
den kommande gemensamma lösningen, säger Mikael
Drackner.
Ett amerikanskt techbolag arbetar för att ta fram den
nya typen av integrerat stödsystem i samarbete med CHI.
En första prototyp ska lanseras på CHI:s nästa världsmöte, som hålls i Stockholm 2020 med Bris som värdorganisation. Men först ska den testas av ett antal
hjälplinjer, bland annat av Bris.
– Projektet är banbrytande och den tekniska lösningen
kommer att bli något vi kollektivt utvecklar och förvaltar.
Bris har rollen som en aktiv nyckelspelare i det här nätverket och vi vill gärna engagera oss och stötta lite extra
genom kunskapsspridning och ekonomiska resurser.
Det internationella engagemanget innebär också att
Bris tar emot internationella delegationer som vill se hur
vi arbetar. Under våren 2019 fick vi exempelvis besök av
en stor delegation från Sydafrika. Representanter från
parlamentet, svenska ambassaden och civilrättsorganisationer gjorde studiebesök som en del av arbetet med att ta
fram en nationell sydafrikansk handlingsplan för barn.
Genom att verka globalt bidrar Bris till att fler barn kan
få hjälp och stöttning, världen över. Telefonnumret 116 111
ett idag ett etablerat europeiskt hjälpnummer och Bris är
den enda organisation i Sverige som får använda numret.
Med vår långa erfarenhet av att utveckla stöd för barn
kan vi bidra med kunskap till fler länder. Det är också en
del av Bris långsiktiga strategi.

mobilisera

Bris påverkar EU för att
påverka Sverige. Uppskattningsvis
70 procent av svensk lagstiftning kommer

Stockholm

från EU. Bris försöker bland annat få alla
länder att ha nolltolerans för våld

Bryssel

mot barn och att inkorporera barn-

Amsterdam
Strasbourg

Här ligger CHI:s

konventionen till nationell lag,

huvudkontor

som vi gjort i Sverige.

Genève
Vart femte åt granskar FN:s
barnrättskommitté hur väl Sverige
lever upp till barnkonventionen.
Bris har de senaste åren växlat upp
påverkansarbetet inom FN-systemet
och är idag en barnrättspåverkare
att räkna med.
Europarådet är ett viktigt

Tanzania

säte för utvecklingen av mänskliga
rättigheter i de europeiska länderna.
Under 2019 blev Bris antagen att medverka i Europeiska rådets konferens som
utvärderade Europarådets
barnrättsstrategi.

Sydafrika

Nytt samarbete med Tanzania
Ett av spåren för att öka det internationella engagemanget för barns
rättigheter är ett erfarenhetsutbyte med C-Sema, stödlinjen för barn
och unga i Tanzania. Under 2019 har Bris och C-Sema samarbetat kring
en förstudie som ska hjälpa flickor i utsatthet.

E

en av flera viktiga frågor C-Sema arbetar med
handlar om barn som arbetar som hemhjälp hos
släktingar eller okända familjer i större städer. Det
är en form av intern barntrafficking.
– En del familjer skickar sina döttrar till släkt
och vänner i städerna som ett sätt att hantera fattigdom.
Andra barn som flytt våld i hemmet eller påtvingade äktenskap rekryteras som hemhjälp av kriminella ligor. Det är inte
ovanligt att de utnyttjas på olika sätt, inte får betalt eller hålls
instängda, säger Mikael Drackner, Bris utvecklingsstrateg.
Han besökte Singida-regionen i Tanzania under våren
2019, då Bris beviljats medel för att genomföra en förstudie tillsammans med C-Sema.

– Frågan är komplex. Många vet inte att den här företeelsen är olaglig och föräldrarna upplever ofta att det är
bäst för alla att skicka iväg döttrarna. Generellt betraktas
det inte som ett stort problem i samhället, säger Mikael
Drackner.
Förstudien har lagt grunden för ett projekt som kommer att genomföras under 2020 och framåt. Samarbetet
består av ett gemensamt erfarenhetsutbyte och det är
C-Sema som bestämmer vad de vill göra tillsammans
med Bris. De väljer en plan utifrån vilka frågor som är
mest angelägna och vad som är praktiskt genomförbart i
landet. Vissa frågor som rör barns rättigheter är svåra att
arbeta med på grund av Tanzanias politiska klimat.
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påverka
Bris gör barns röster hörda genom att
påverka beslutsfattare så att barns
rättigheter stärks och prioriteras.

A

lla barn har rätt att få sina röster hörda. Så säger
barnkonventionen som också är lag i Sverige. En
av Bris viktigaste uppgifter är att lyssna på varje
barn och förmedla barns åsikter till politiker och
beslutsfattare, så att de får effekt för beslut som
rör barns liv. Vi jobbar intensivt med att sprida kunskap
och väcka opinion och engagemang kring barnrättsfrågor, både hos vuxna och barn. Målet är att förändra
strukturer och beteenden som påverkar barns situation
i samhället, nu och i framtiden.
Att regeringen fattade det historiska beslutet att göra
barnkonventionen till lag är ett exempel på vårt mångåriga påverkansarbete. 2019 välkomnade vi en ytterligare
seger när regeringen tillsatte en särskild utredare för en
sammanhållen och god nära vård för barn och unga. Bris

har sedan länge uppmärksammat och påtalat behovet
av en reformerad, sammanhållen vårdkedja för barn och
unga, för att de ska kunna få ett lättillgängligt och effektivt stöd utifrån sina individuella behov. Att minska den
psykiska ohälsan hos barn och unga är en prioriterad
fråga. Medan självmorden minskar i samhället i stort
finns det grupper av unga där de ökar. Många unga har
ångest eller känner sig deprimerade.
Bris bidrar med kunskap till allmänheten och till professionella, för att barns rättigheter bättre ska mötas och
tillgodoses. Vi deltar i referensgrupper och bidrar med
expertis i många olika sammanhang. Genom att göra
barns röster hörda, samt bidra med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter på
alla samhällets arenor.

påverkan
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Var är ministern för barnets rättigheter?
När statsminister Stefan Löfven presenterade landets nya ministrar efter
131 dagars regeringsförhandling stod det klart att Sverige stod utan barnminister. Det fick Bris att reagera, tillsammans med Rädda barnen och UNICEF.
I en debattartikel i Dagens samhälle uttryckte vi stor oro för att barns rättigheter riskerade att hamna i skymundan.
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister som också har särskilt ansvar för
barnrättsfrågor, svarade med en tydlig programförklaring för regeringens
fokus för barnrättspolitiken, en agenda som barnrättsorganisationerna nu kan
följa upp och hålla regeringen ansvarig för.

3300

Så många gånger (drygt!) omnämndes
Bris i svenska medier under 2019.

Bris möter makten

Bris arbetar strategiskt för att nå
beslutsfattare och åstadkomma
samhällsförändring. Under 2019
har vi träffat fyra partiledare, samt
barnministern, vice statsministern, utbildningsministern och
socialministern.
Vår expertis efterfrågas: Vi har
till exempel varit remissinstans
till en utredning om ökad skydd
mot hedersrelaterad brottslighet,
skydd för barn som bevittnar brott
mot närstående, och skydd mot
uppmaning att begå självmord.
Dessutom har Bris deltagit i referensgruppen för utredningen om
att stärka barnrättsperspektivet
i socialtjänstlagen, samt träffat
transformeringsutredningen som
ser över all lagstiftning i ljuset av
att barnkonventionen blir svensk
lag. Och så har vi ett förordnande
och en permanent plats i regeringens barnrättsdelegation!
Utöver vårt engagemang i Sverige arbetar vi också med politisk
påverkan på EU- och FN-nivå.

Hur har barn det?

Bra från början –
rapport lyfter förskolans roll
Förskolan är tillsammans med hemmet den viktigaste miljön för nära en halv
miljon barn i utsatta situationer. Trots det talas det alldeles för lite om förskolans roll i barns liv. Bris rapport Bra från början – förskolans betydelse för barn
som flytt är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar
och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt
land betyder.
Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk
förskola skiljer sig alldeles för mycket i olika delar av landet, mellan olika
kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.

Bris årsrapport 2018
lanserades våren 2019
och redogjorde för de
tio vanligaste ämnena i
77 500 kontakter från barn
till Bris under åren 20162018. Den är ett vittnesmål
om hur det är att vara barn
i Sverige idag. Rapporten
visar en oroande utveckling:
• Ökade vittnesmål om våld.
• Barns utsatthet i vardagen
ökar.
• Den psykiska ohälsan är
utbredd, allvarsgraden i
samtalen ökar.
• Tilltagande brister i
samhällets stöd.
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”Kids ska aldrig känna att de är
ensamma, de ska veta att det finns
äldre som varit där de är nu och
vet vad de pratar om.”

påverkan
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”Jag gör musik för
att förmedla något”
Sedan 1998 har kända svenska profiler delat med sig av
svårigheter från sin barndom, för att stärka barn som har
det svårt just nu och för att informera om att Bris stöd finns.
Liamoo är en av 2019 års idoler.

H

ej jag heter Axel. Jag är 14 år och jobbar i Bris barnredaktion! Du är ju en av Brisidolerna 2019.
Berätta lite om dig själv! Vem är du?
– Jag heter Liam och kallas för Liamoo, är 22
år och kommer från Göteborg. Jag håller på med
musik, var med i Idol 2016 och i Melodifestivalen 2018
och 2019. Jag sysslar med musik varje dag.

stöta på motgångar som kommer att få dig att vilja lägga
av och syssla med annat istället. Det blir mycket tid till
att tänka på när man håller på med musik, många gånger
jag känt att jag varit på topp och tänkt att det här ska jag
syssla med resten av mitt liv. Och så finns det gånger jag
har dippat och tänkt att jag vill sluta för att det är påfrestande och tar mycket energi.

Hur var det för dig att vara barn? Hur såg din uppväxt ut?
– Uppväxten var bra, men inte helt felfri. De gånger
det var jobbigt räddade musiken mig. Det blev ett sätt att
tänka på annat. Musiken var en egen liten värld där man
fick styra och ställa själv och vara kreativ.

Vad gör du då?
– Ibland kan man få negativa tankar av att omge sig av
negativa personer. Men känner du att du har hittat rätt
ska du inte låta dig stoppas av något eller någon. Så
känner jag, jag kommer alltid att fortsätta för det är det
här jag brinner för. Så kan det vara för ett barn i skolan
också. Man kanske inte alltid känner att man vill gå dit.
Men det är bara att försöka fortsätta ändå.

Minns du något särskilt som var tufft kopplat till din
barndom?
– Något tråkigt var när mina föräldrar separerade. Det
är ju någonting många kids går igenom tyvärr. Men det
som är viktigt då är att inte låta det dra ner en för mycket,
att ändå försöka stå stark. Att titta och tänka framåt.
När började du med musiken?
– Jag var 15 när jag började med musiken. Gjorde min
första inspelning när jag var 11, men det lät inte så bra då.
Testade igen vid 13 och det blev inte heller bra, men jag
fortsatte ändå. Vid 15 började jag på riktigt och sen har
det bara gått uppåt. Och nu är jag 22.
Har du någon gång velat sluta?
– Man kommer alltid att stöta på en sådan känsla, det
spelar ingen roll vilket yrke du har. Du kommer alltid att

Varför tackade du ja till att vara Brisidol?
– Jag är ju äldre än alla dessa barn som Bris finns för.
Jag tänker mycket och har en livserfarenhet att dela med
mig av, kan tipsa de som är barn nu om vad som är smart
och osmart göra. Jag vill vara som en hjälpande hand.
Kids ska aldrig känna att de är ensamma, de ska veta
att det finns äldre som varit där de är nu och vet vad de
pratar om. Jag vill att barn ska få veta att man förstår fast
man är äldre nu.
Hade du någon erfarenhet av Bris innan du var
Brisidol?
– Jag har alltid vetat vad Bris är även om jag aldrig
själv har ringt dem. Jag har alltid tyckt att det är bra
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Artisterna Liamoo och
Cherrie, komikern Filip
Dikmen, influencern Felicia
Bergström och gamern
Jonas ”Sp4zie” Ring är alla
Brisidoler 2019.

att de finns. Det är därför jag gör min musik också.
Man når ut till så mycket folk när man gör musik.
Det är ett smart sätt. Om man är barn och vuxna försöker
nå en genom att prata kanske man inte alltid orkar lyssna,
känner att det bara är en massa babbel. Men alla gillar
att lyssna på musik, så genom musiken kan man meddela
någonting. Det är en av de starkaste anledningarna till
att jag sysslar med musik: att jag kan förmedla något.

Har ju fått se mig själv på bio (i Brisreklam), det är lite
kul. Och så har jag fått många positiva meddelanden från
både barn och vuxna om att det är viktigt det jag gör. Så
Bris, det är en bra grej!

Har du några bra tips till barn idag?
– Sluta aldrig tro på dig själv! Låt dig aldrig bli påverkad av andra människor. Visst, du ska kunna ta kritik,
men låt inte någon trycka ner dig. Du ska lita på dig själv,
aldrig ge upp på dig själv. Lita på din magkänsla och stå
upp för det du brinner för.

Wow! Var har du lärt dig redigera?
– Jag har alltid varit kreativ, gillar att hålla på. De kal�lade mig pysselkungen på dagis, jag gillade att bygga och
komma på grejer. Det är också en sak andra kan tänka
på om de känner att de inte har något, att man kan göra
mycket saker själv. Man måste inse sin egen kraft och hur
mäktig man själv kan vara. Det är också något jag försöker visa genom att göra allt själv. Jag producerar själv,
skriver musiken, framför den, redigerar och gör mina

Vad har du fått göra under månaderna som Brisidol?
– Jag har varit på Nyhetsmorgon och gjort intervjuer.

Du gjorde en bra lanseringsvideo till kampanjen!
– Tycker du? Tack! Jag har gjort den själv, redigerat och
gjort bakgrundsmusik.

påverkan
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Fler
Brisidoler
2019!

A

tt drabbas av panikångestattacker på
stan, växa upp i ett land där du ses som
”den andre”, känna brännande blickar i
skolkorridoren, vara ensam och sakna vänner. Att behöva flytta runt och
aldrig hinna landa, se människor i din närhet bli
skjutna och dö av våld, genomleva trauman och
lämnas ensam med ditt dåliga psykiska mående.
Det är alla teman och livserfarenheter som årets
Brisidoler bär med sig.

videos. Jag vill kunna göra allt på egen hand. Men jag är
fett imponerad av dig! Vilka är dina drömmar då?
Tack! Jag brinner för dans, dansar fem dagar i veckan. Så jag
hoppas få fortsätta med det. Och kanske jobba på Bris någon
gång också…
– Då kanske jag får se dig
uppträda vid något tillfälle!
Ok, vad ska du göra nu?
– Nu har jag nyss kommit till studion. Ska försöka
hitta på lite saker, göra lite
ny musik.
Tack för att vi fick
intervjua dig!
– Tack, det känns bra.

Axel Adlén, Bris barnredaktion

Årets idoler är artisten Cherrie, artisten Liamoo,
influencern Felicia Bergström, komikern och
influencern Filip Dikmen och gamern Jonas
”Sp4zie” Ring.
Känner du som vuxen inte igen en enda?
Vilken tur. Brisidolerna har valts ut i syfte att nå
så många olika målgrupper av unga som möjligt.
Det är kända profiler som i första hand barn och
unga har koll på.
Genom att berätta om vad de själva upplevt
uppmuntrar årets idoler barn att också våga
berätta om sitt eget mående och att våga söka
hjälp. För varje enskilt barn har rätt att må bra
här och nu – inte senare i framtiden.
– På Bris ser vi varje dag vad det betyder för
ett barn att få möjlighet att berätta om det som
är svårt i livet. Vi vet vilken skillnad det kan
göra och vi är otroligt stolta över årets Brisidolkampanj som bidrar till att fler barn får veta att
stöd och hjälp finns, säger Magnus Jägerskog,
generalsekreterare på Bris.
Ta del av idolernas berättelser i filmerna
på bris.se och möt dem i deras egna sociala
mediekanaler! Tidigare år har fysiska idolkort
skickats ut till alla barn i årskurs 6 men i år sker
kampanjen helt digitalt där barn befinner sig,
på nätet.

Oscar Zia, Sofia Olofsson, Darin Zanyar, Sarah Dawn Finer, Lotta Schelin, Laleh Pourkarim, Jason ”Timbuktu” Diakité, Kristina ”Keyyo” Petrushina, Danny Saucedo.

Miriam Bryant, Filip Hammar, Petra Marklund, William Spetz, Bill Skarsgård, Nour El Refai, Alhaji Jeng, Tilde de Paula, Zlatan Ibrahimovic, Zara Larsson, Per Lernström,
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BRISIDOLER 1998 - 2019

Anna Book, Henrik Dorsin, Linda Bengtzing, Fredrik Wikingsson, Linnéa Claeson, Seinabo Sey, Anton Hysén, Sanna Nielsen, Kodjo Akolor, Linnea Henriksson, Thomas Sekelius.
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Mostafa Mohamed, Alexandra Pascalidou, Robin ”Robyn” Carlsson, Tobias ”Tobbe Trollkarl” Blom, Viktor Frisk, Alice Bah Kuhnke, Peter Siepen, Susanna Kallur, Maria Montazami,
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Du hittar
samtliga
Bris-idoler på
brisidoler.se
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Områdesutveckling ur
ett barnrättsperspektiv
Under 2018 och 2019 har Bris drivit Bris Innovationslabb
i Tynnered, en socioekonomiskt utsatt stadsdel i Göteborg.
Syftet har varit att skapa innanförskap och bryta trenden
med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.

I

nom ramen för projektet skapade Bris två innovationslabb, ett med barn och unga från Vättnedalsskolan, ett med sakkunniga och beslutsfattare i
området. Projektets syfte är att olika samhällsaktörer
och berörda barn tillsammans hittar lösningar och
modeller för att stärka barnets rättigheter. Att säkerställa
att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda är ett
avgörande arbete för minskad segregation.
– Innovationslabbets syfte var att lyfta Tynnered med
gemensamma krafter. Där finns mycket som är bra, men
också sådant som kan förbättras genom samverkan och
med hjälp av barnens synpunkter. Det är när vi vuxna
verkligen lyssnar på barnen, och ger dem tid att tänka,
som de talar om vad de känner och upplever, säger
projektledare Lisa Bragée.
Projektet har gett ringar på vattnet. I Tynnered har
skolan öppnat för aktiviteter utanför skoltid och
den samverkansgrupp för aktörer i området som
startade inom ramen för projektet fortsätter nu sitt arbete. Erfarenheterna från projektet har också spridits till
beslutsfattare i Göteborg där en politikerpanel arrangerades, och tre av barnen som deltog träffade barnminister Åsa Lindhagen på barnkonventionens födelsedag för
att berätta om vilka förändringar de vill se.
Bris håller dessutom i utbildningar för att sprida

kunskap om
Expertgrupp
Barn: metoden
för inflytande
och delaktighet
som användes
i projektet.
Att ge barn
verkligt inflyLisa Bragée, projektledare
tande ställer
Bris Innovationslabb.
stora krav på
oss som vuxna,
och förutsätter både att vi gör det möjligt för barn att
medverka i beslutsprocesser och att vi på riktigt är
beredda att anpassa oss efter det barnet säger. Det är inte
detsamma som att barnet får bestämma, barnets åsikt är
en av flera faktorer som påverkar ett beslut. Men barnet
har alltid rätt att förstå på vilket sätt vi tagit hänsyn till
hens synpunkter.
Bris Innovationslabb drevs med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, i samverkan med Göteborgs
stad. Erfarenheterna från projektet och information om
metoden finns samlat i publikationen Bris innovationslabb
– områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv som finns på
bris.se

påverkan
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Barndom
utan baksmälla
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå far 320 000 barn illa i
Sverige på grund av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Det vill Bris
ändra på, genom initiativet Barndom utan baksmälla.

I

nitiativet är ett samarbete mellan Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna Bris,
Maskrosbarn, Trygga barnen och Childhood
foundation. Det finns för att göra skillnad för
alla barn som far illa av vuxnas drickande.
Under 2019 ringde nästan tusen barn till Bris för
att prata om vuxnas missbruk eller riskbruk.
– För att en vuxens drickande aldrig ska bli ett
barns problem måste fler göra mer. Det är bakgrunden till det här initiativet, säger Sofia Grönkvist som

är enhetschef för Stöd och utbildning på Bris.
Förhoppningen är att initiativet och den informationskampanj som tagits fram ska få fler vuxna att
se och uppmärksamma barn som är drabbade. Och
inte minst att veta vad de kan göra för att stötta ett
barn i den situationen.
– Att hjälpa är ofta enklare än du tror. Råden
vi tagit fram utgår från barns berättelser om vad
de önskat att andra vuxna hade gjort, säger Sofia
Grönkvist.

Så kan DU stötta ett barn som har en förälder som dricker
• Utgå inte från att någon med närmare relation till
barnet redan agerat. Det är ingen nackdel om ni är
flera som reagerar och visar omsorg.
• Du behöver inte lösa allt för barnet – att du stannar
upp och lyssnar är ofta det som gör störst skillnad.
Börja med ett enkelt hej.
• Våga fråga hur barnet har det. Om du inte
får svar direkt, våga fråga igen.
• Diskutera ihop med barnet hur hen till ha det
och vilken sorts hjälp som behövs.
• I en vardag med stor oförutsägbarhet gör du stor
skillnad för barnet bara genom att vara en vuxen hen
kan lita på. Behåll ditt lugn även om eller när barnet
väljer att berätta för dig om sin situation.
• Många barn till föräldrar som dricker tvingas ta för
mycket ansvar. Stötta gärna med praktiska insatser.
Bjud ett barn du känner på mellis eller middag, erbjud
skjuts hem från träningen, köp några extra tandborstar
hemma för spontanövernattning vid behov. Lägg fram
rena lånekläder till den som sovit över.
• Även om du inte märker skillnad hos barnet direkt:
håll ut och stanna kvar. Det är ditt viktigaste uppdrag.

• Prata om din oro med vänner för att själv få stöd.
Att prata om oron kan ge dig mod att våga fråga
barnet hur hen har det.
• Det finns professionellt stöd att få. Du kan vända
dig till socialtjänsten och organisationer som stöttar
barn i utsatta situationer, som Bris. Du kan själv få
vägledning om du känner oro för ett barn, och du kan
tipsa barnet du oroar dig för om att organisationerna
finns.
• Är det akut, ring 112.
• Om du är orolig för ett barn far illa ska du göra
en orosanmälan (anonymt om du vill) till socialtjänsten i din kommun. Du anmäler inte vårdnadshavaren utan din oro för hur barnet har det. Det är
sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om
barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet
att du överväger att göra en orosanmälan och vad
som kommer hända så att det inte känns som att du
agerar över hens huvud. Fortsätt att finnas där för
barnet även efter anmälan.
• För att få mer vägledning kontakta gärna Bris
vuxentelefon!
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För att kunna erbjuda barn stöd
och påverka beslutsfattare är Bris
beroende av ekonomiskt stöd.

H

ur mycket stöd till barn Bris kan erbjuda, och
hur hårt vi kan driva barnrättsfrågor, står i
direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. Vår
verksamhet bygger till största delen på intäkter
från företag, privatpersoner, fonder och stiftelser. På grund av vår roll som väletablerad organisation
tror många att vi är en statlig myndighet, men endast en
sjättedel av vår finansiering kommer från staten.
En stor del av insamlingsarbetet handlar om att berätta
om allt vi gör för att få människor att förstå att vi behöver
pengar för att kunna bibehålla vår bredd i stödet till barn
och unga – alltifrån onlinestöd via telefon, chatt och mejl
till gruppstöd och telefonstöd till vuxna. Även påverkansarbetet, allt vi gör för att påverka politikerna som fattar
beslut, kostar pengar. Genom att skapa engagemang kan
vi få in resurser att utveckla verksamheten med. Vi söker
därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som
vill ta socialt ansvar och som delar Bris värderingar.

Företag har en kärnroll i att skapa hållbar social samhällsnytta. Bris genererar samhällsnytta på riktigt. Genom
strategiska samarbeten med Bris bidrar näringslivet
med att skapa nyttoeffekter som gynnar barn, inte bara
på kort sikt utan även på lång sikt, vilket i sin tur ökar
kundlojaliteten och bidrar till ökad intern stolthet. Det
vinner alla på.
Antalet månadsgivare har också fortsatt att öka under
2019. Året innan hade vi ett stort fokus på att attrahera
fler månadsgivare vilket lyckades med råge: månadsgivarantalet ökade med 76 procent. Den fina trenden
fortsatte under 2019, då antalet ökade med ytterligare
12,5 procent. Målet är att kunna bygga en större och
tryggare plattform – ju fler månadsgivare vi har desto
mindre sårbara blir vi för plötsliga förändringar i andra
givargrupper. Satsningen ligger i linje med Bris långsiktiga mål om att huvuddelen av intäkterna ska komma från
privatpersoner 2021.

insamling
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1 627 728
kronor fick Bris in från insamlingar
på Facebook. En ökning med drygt
60 procent jämfört med 2018 då
funktionen var ny.
Lott med dubbel vinst

”När barn berättar finns det hopp”

I maj lanserade vi en kampanj för att nå fler potentiella
månadsgivare och samla in pengar för att ge fler barn
möjlighet att prata med en kurator och berätta om det
som är svårt.
Att berätta är första steget mot förändring, hur hemsk
och jävlig situationen än är. Att berätta är att göra motstånd, att vägra skam och skuld. Det är att vägra knäckas
under tyngden av en hemlighet.

Runda Upp!

Under 2019 genomförde KappAhl flera kampanjer under
temat Runda Upp. Kunderna fick möjlighet att skänka
pengar till Bris genom att runda upp till närmsta 10-tal.
Det genererade nästan 600 000 kr.

94 298
Bristvättar såldes av Bris samarbetspartner Circle K. Det
var nytt rekord och genererade 2 357 450 kr till Bris.
Totalt samlade Circle K in 3 337 759 kronor under 2019,
när Brispanten och Briskaffet räknas in.

Postkodlotteriets bidrag på 9 miljoner kronor gör stor
skillnad för Bris. I år har vi bland annat spridit kunskap
om barnkonventionen som lag och tagit fram metoder
för att arbeta med barns inflytande. Pengarna har också
möjliggjort ett arbete för att motverka segregation och
utanförskap.

600
personer blev månadsgivare
hos Bris under 2019.

Bak med god eftersmak
För andra året i rad har svenska skolbarn bakat, sålt sina
bakverk och skänkt pengarna till en god sak – nämligen
till Bris. Under 2019 deltog 176 skolor och förskolor i
kampanjen Baka för en god sak.
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”Gör skillnad och skapa
samtidigt trovärdighet”
Trygg-Hansa är en av Bris huvudsponsorer och har stöttat
verksamheten sedan 2018. Alexandra Gahnström är Barnens
försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

V

arför väljer ni att samarbeta just med Bris?
– Vi försäkrar väldigt många barn och unga och
de är en särskilt viktig målgrupp i vårt förebyggande arbete. Idag är den psykiska ohälsan en av
våra största samhällsutmaningar och här både
vill och behöver vi ta ansvar. Vi hoppas och tror att vårt
långsiktiga och nära samarbete med Bris kan medföra att
fler barn och unga får möjlighet att leva sina liv fullt ut.
Hur har samarbetet sett ut under 2019 och hur vill ni
utveckla det framåt?
– Sedan starten har vi sponsrat en kurator hos Bris och
under 2019 beslutade vi oss också för att bidra till Bris
ambition att utöka sina öppettider till att omfatta hela
dygnet. Vår ambition har också varit att höja den interna
kompetensen och Bris har vid flertalet tillfällen besökt
oss för att utbilda vår personal, bland annat i hur man
pratar med barn och kring barnkonventionen. Framöver kommer vårt samarbete att stärkas ännu mer då vi
gemensamt håller på att utveckla ett verktyg som ska
underlätta för föräldrar och andra vuxna att stötta barn
och unga.
Vilken respons får ni från era kunder?
– Bris är en välkänd organisation både bland barn
och vuxna. Det stöd Bris ger till barn och unga samt de
frågor de driver berör väldigt många av oss, inklusive
våra kunder. Vi får väldigt fin respons från flera håll, inte
minst från våra anställda som känner sig stolta över vårt
samarbete.
Vad vill du förmedla till andra företag som funderar på att
öka sitt samhällsengagemang?
– Att engagera sig i Bris är att engagera sig i våra barns
framtid. Vi behöver alla ta ansvar för att minska och
förebygga den psykiska ohälsan bland barn och unga.
Genom samarbetet med Bris ser vi att vi kan vi fokusera
på de frågor som berör oss allra mest. Där kan vi göra
stor skillnad och samtidigt skapa en trovärdighet i vårt
engagemang.

”Att engagera sig i Bris
är att engagera sig i
våra barns framtid.”
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”Vi är glada och stolta
över samarbetet med Bris”
Johan Vesterberg är PR- och kommunikationschef för
Fastighetsbyrån, som sponsrat Bris sedan början av 2018.

H

ur ser ert samarbete med Bris ut?
– Fastighetsbyrån vill bidra till att fler får ett
tryggt hem och avsätter 100 kronor från varje
affär för att bidra till det. Våra kunder, bostadssäljarna, får välja mellan att ge pengarna till Bris,
SOS Barnbyar eller Sveriges Stadsmissioner. Vi förmedlar
cirka 45 000 bostäder om året så företaget som helhet
har möjlighet att göra skillnad. 2019 kunde vi bidra med 1,56
miljoner till Bris vilket vi är väldigt glada och stolta över.
Vad vinner ni som företag på att vara sponsorer?
– Väldigt mycket, främst tre saker. Ett: Vi får möjlighet
att bidra till något som är väldigt viktigt för samhället
och gör verklig nytta för barn och unga i Sverige. Två: Det
skapar en stolthet hos våra medarbetare, vilket bidrar till
att behålla och attrahera personal. Tre: Kunder och potentiella kunder ser att vi är engagerade i viktiga frågor.
Vad får ni för reaktioner från era kunder?
– Vi får en väldigt positiv respons. Det är tacksamt
att arbeta med en organisation som Bris som de flesta
känner till och har positiva associationer till. Vi behöver
inte förklara Bris verksamhet så mycket och kopplingen
till trygghet i hemmet känns relevant.
Hur ser ni på samarbetet med Bris inför framtiden?
– Det är ett långsiktigt samarbete som vi kommer
fortsätta med. Vi skulle gärna vilja utveckla samarbetet
och hitta möjligheter att aktivera oss tillsammans på
olika sätt.

”Vi får möjlighet att bidra till något som är väldigt viktigt för samhället
och gör verklig nytta för barn och unga i Sverige.”
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”Det känns viktigt att
vara med och bidra”
Anette Fahlström, 45 år, från byn Namn utanför Östersund, har varit
månadsgivare hos Bris i mer än tjugo år. Hon drivs av möjligheten att
vara med och stötta barn som lever i olika former av utsatthet.

D

u har varit månadsgivare för Bris i mer än två
decennier! Hur kom det sig från början att du ville
engagera dig för att stödja barn?
– Jag tycker att det är jätteviktigt att barn har
någonstans att vända sig när de behöver prata
med någon. Att det finns någon som lyssnar på dem och
tar dem på allvar. Alla barn har inte en sådan vuxen i sin
närhet, en del kanske inte har någon alls som lyssnar.
Bland annat därför är Bris arbete jätteviktigt tycker jag.

Det finns ju många organisationer att stödja, varför valde du
just Bris?
– Det var den organisation som var mest känd och
väletablerad, upplevde jag då, och så är det nog fortfarande. Det var lätt att gå med och det känns självklart
att bidra på det lilla sätt jag kan. Som månadsgivare får
jag också hem information som gör att jag kan ta del av
Bris viktiga arbete.
Varför behövs en organisation som Bris i samhället?
– Med tanke på att resurser till barn och unga minskar hela tiden, och fritidsgårdar stänger, tror jag att Bris
får en extra betydelsefull funktion. Utan någonstans att
vända sig skulle en del barn förlora sin möjlighet till meningsfull vuxenkontakt, vilket förstås kan leda till psykisk
ohälsa och andra problem längre fram i livet. Det förlorar
alla på.
Vad får du personligen ut av ditt engagemang?
– Det känns bra för egen del att veta att jag bidrar
genom att göra vad jag kan. Att vara månadsgivare är ett
sätt att göra det. Jag har också funderat på att utöka mitt
engagemang genom att bli volontär hos Bris.

”Det var lätt att gå med och
det känns självklart att bidra
på det lilla sätt jag kan.”
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47,3 mkr
insamlade 2019

Insamlingsåret
som gått
Fler och fler väljer att stötta Bris, vilket gör att vi kan utveckla
och förbättra vår verksamhet. Under 2019 ökade gåvorna både
från privatpersoner och företag jämfört med året innan.

2018

2019

Insamling från allmänheten

16,7 mkr

19,1 mkr

Varav: spontana gåvor

4,2 mkr

4,6 mkr

minnes- /högtidsgåvor

1,1 mkr

1,0 mkr

stora gåvor

2 mkr

1,5 mkr

Arv

14,9 mkr

6,2 mkr

Insamling från företag

20,3 mkr

22,0 mkr

vinjett

Svensk insamlingskontroll
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kontrollerar Bris PlusGiro för att säkerställa att insamlade medel används
på rätt sätt och att minst 75 procent av
intäkterna går till ändamålet. Övriga 25
procent går till administration och till det
insamlingsarbete som syftar till att Bris
ska kunna hjälpa ännu fler barn.

1

vinjett

BRIS
ÅRSREDOVISNING
2019

Organisationsnummer 802013-3420
Styrelsen och generalsekreteraren för Bris - Barnens rätt i samhället
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter
och lever i ett samhälle där rättigheterna tillgodoses.

Vårt syfte
Barnens rätt i samhället (Bris) är en barnrättsorganisation som syftar till att stärka barnets rättigheter och
förbättra barns och ungas livssituation. Bris främsta
målgrupp är barn och unga under 18 år. Utgångspunkten
för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga
rättigheter. Bris ska vara tillgängligt för varje barn som
uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och
unga i utsatta situationer.
Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet utgår
ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och barnsynen i denna.
Vår verksamhet och verksamhetsidé
Sedan 1971 har Bris outtröttligt kämpat för varje barns
rätt att må bra. Vi gör det genom att ge stöd till barn och
unga, mobilisera samhället samt påverka politiker och
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
Bris kuratorer erbjuder stödsamtal till barn under
18 år, varje dag året runt, utifrån barnets behov. Vi ger
råd och stöd via digitala kanaler. Bris har också kuratorer
som arbetar med stöd för barn i särskilt utsatta situationer, exempelvis barn som bor i familjehem, barn som
drabbats av självmord i familjen och barn som nyss har
kommit till Sverige och bär med sig traumatiska upplevelser. Vi stödjer viktiga vuxna runt barn genom Bris
vuxentelefon, samt genom föreläsningar och material om
vad du som vuxen kan göra för att vara ett stöd för barn.
För att stärka barnets rättigheter krävs att civilsamhället, kommuner och myndigheter arbetar tillsammans.
Hösten 2016 startade Bris nätverk, en mötesplats där
professionella vuxna runt barn utbyter erfarenheter och
tar del av ny forskning och kunskap. Nätverket samlar nu
5 000 medlemmar.
Bris bedriver förändring och gör barndomen och samhället bättre för alla. Bris påverkansarbete handlar om
att stärka barnets rättigheter juridiskt och i praktiken. Vi
lyfter barns röster till politiker och beslutsfattare. Fyra av
tio samtal till Bris handlar om psykisk ohälsa. Att bryta

trenden med den ökande psykiska ohälsan är därför en
av Bris viktigaste påverkansfrågor.
Bris är en medlemsorganisation. Antalet medlemmar
är nu 6 100. Kongressen är Bris högsta beslutande organ
som bland annat fattar beslut om Bris långsiktiga plan
och utser styrelse. Bris verksamhet möjliggörs genom
medlemskap och gåvor och bidrag från privatpersoner,
företag och andra organisationer, samt av bidrag från
stat, kommuner och regioner.
Genom att arbeta för en förbättrad hälsa för barn och
unga bidrar Bris också till FN:s mål om en hållbar och
fredlig utveckling, Agenda 2030.

116 111 & CHI
Numret till Bris är 116 111, vilket är ett internationellt
stödnummer inom Europa för barn som behöver stöd
och skydd. Numret ska gå till en organisation i varje land
som har resurser och kunskap att hjälpa barn. Numret
ska vara gratis och barnet ska kunna få vara anonymt om
hen vill. Bris är Sveriges officiella 116 111-linje.
Bris är medlem i CHI (Child Helpline International),
som är ett globalt nätverk med stödlinjer över hela
världen som omfattar 173 hjälplinjer för barn i 142 länder.
Tillsammans tar nätverkets hjälplinjer emot över
20 miljoner samtal från barn och unga som är i behov
av vård och skydd varje år. Bris var med och startade
nätverket 2003 och är den enda svenska barnrättsorganisationen med medlemskap i CHI.

MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Bris förbättrar barndomen och skapar ett bättre samhälle
genom att stödja barn, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Stödja – så skapar det ett bättre samhälle
Att våga ta första steget mot ett bättre mående kan för
många vara ett övermäktigt kliv. Varje gång ett barn
kontaktar Bris finns våra kuratorer som lyssnar, stöttar
och stärker barnet, och hjälper dem vidare när det behövs.
Under 2019 hade Bris 27 143 (26 746, 2018) kurativa
kontakter med barn och unga. Samtalen till Bris har ökat
under flera år i rad, under 2019 var ökningen 1,5 procent
jämfört med året innan.
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Samtalen syftar till att ge barnet möjlighet att hantera
och förstå sin situation. Ett annat syfte är att ge barnet
en positiv erfarenhet av att söka stöd hos en vuxen, vilket
ofta saknas. När barnet befinner sig i en utsatt situation
kan Bris kuratorer hjälpa vidare till andra stödfunktioner
i samhället. Under 2019 har Bris hänvisat barn till vidare
hjälp i drygt en fjärdedel av de kurativa kontakterna. I
några av samtalen får Bris kuratorer uppdrag av barnet
att företräda barnet i kontakt med olika myndigheter
(oftast socialtjänsten). På detta sätt kan ett samtal till
Bris vara början på en långsiktig förändring av ett barns
livssituation.
Bris når även många barn med information och råd i
digitala kanaler. På bris.se och i Bris sociala medier kan
barn och unga läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar
om viktiga ämnen.
Trygga vuxna är det viktigaste skyddsnätet för barn
som har det svårt. Bris vuxentelefon – om barn finns för
att ge råd och stötta vuxna i barns närhet. Under 2019
besvarades nästan tre tusen samtal. I Bris digitala kanaler
finns även information och råd till vuxna. Bris har i samarbete med Prinsparets stiftelse i februari 2019 skickat ut
Handbok för nätföräldrar till alla föräldrar i Sverige som
har ett barn som fyller tio år under året.

Ett samtal gör skillnad
Varje samtal gör skillnad för det enskilda barnet. Bris
kuratorer använder samtalsmetodik som bygger på
forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med samtalen
är hjälpa barnet att kunna förstå och hantera sin situation, samt att informera om barnets rättigheter. Samtalen
syftar till att öka barnets känsla för sitt sammanhang
(KASAM) genom att bidra till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.1 Den yttersta konsekvensen av
psykisk ohälsa är självmord. Internationella studier har
visat att krislinjer, som Bris 116 111, reducerar risken för
självmord.
Bris stöd för barn i utsatta situationer innebär att
barnet får möjlighet att dela och ta emot stöd från andra
barn med liknande erfarenheter under trygga omständigheter. Fokus i arbetet är att barnen som deltar ska
få ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt
verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt. Det
är ett sätt att långsiktigt tillgodose varje barns rätt till
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid.
Varje barn har rätt till en vuxen som ser, förstår och
agerar för barnets bästa. Bris arbetar därför för att vuxna
runt barn får kunskap om angelägna frågor för att kunna

agera för barnets bästa. Vi föreläser för vuxna i miljöer
där barn vistas, som lärare, skolkuratorer, socialsekreterare och andra professionella i hur man kan samtala med
barn och unga. Under 2019 har Bris tillsammans med
Stockholm stad och Länsstyrelsen i Stockholms län tagit
fram programmet Föräldraskap i Sverige och utbildar nu
gruppledare i verksamheter som möter nyanlända och
utrikesfödda föräldrar.

Mobilisera – så förändrar det samhället
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt
för att förändra samhället så att barn kan växa upp i
frihet och trygghet. Bris nätverk är en samlingsplats för
professionella om barnets rättigheter som idag samlar
5 000 personer. Under året har nätverket haft tio nätverksträffar runt om i landet med föreläsningar,
diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Nätverksträffarna hålls en gång på våren och en gång
på hösten. Vårens nätverksträff tog avstamp i Bris årsrapport, Hur har barn det? Om barns livssituation och samhällets ansvar. Höstens nätverksträff fokuserade på barn och
ungas delaktighet och inflytande. Där lyftes bland annat
Bris Innovationslabb och Expertgrupp Barn.
Den långsiktiga målsättningen är att genom nätverket
sprida kunskap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd.
Bris volontärer har under året fokuserat en stor del av
sitt arbete med att berätta om Bris och om barns rättigheter för barn och vuxna. Bland mycket annat uppmärksammades att barnkonventionen fyllde 30 år och
volontärer deltog på bokmässan.
Påverka – så stärker det barnets rättigheter
1971 föddes Bris i revolt och protest mot barnaga. Tack
vare att en grupp människor slöt upp bakom kampen
för barns rättigheter, blev Sverige först i världen med ett
förbud åtta år senare. Vi är lika outtröttliga, då som nu.
Vi arbetar varje dag för ett bättre samhälle genom att
förmedla barns röster till politiker och andra beslutsfattare som har möjlighet att förbättra barns livsvillkor.
Genom att vara en stark röst och genom långsiktigt
påverkansarbete säkerställer vi barnets rättigheter i
praktiken.
Bris är mer synligt i den politiska debatten än någonsin. Under 2019 omnämndes Bris 3 336 gånger i svenska
medier. Kännedomen om Bris var fortsatt hög, 94 procent. Vi släppte två rapporter som bygger på barns röster
och aktuell forskning, om förskolans betydelse

¹”Samtal med barn och ungdomar”, Iwarsson Gothia förlag 2007. ”Samtal i skolan”, Iwarsson Gothia förlag 2014, ”Du behövs som vuxen” Iwarsson Gothia förlag 2016.
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för barn som flytt och om barns livssituation och samhällets ansvar. Bris har under året även släppt rapport
om Bris Innovationslabb i Tynnered.
Den 13:e juni 2018 röstade riksdagen ja till barnkonventionen som lag. Bris har varit rådgivande i expertgruppen
till utredningen och sitter även med i regeringens barnrättsdelegation. Vi har en kontinuerlig dialog med både
ministrar och parlamentariker i aktuella barnrättsfrågor.
Under 2019 har Bris gjort en kartläggning som visar att
nästan varannan svensk kommun saknar en strategi för
hur de ska implementera barnkonventionen när den nu
är lag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
På Bris kongress i Malmö i maj beslutades om några
justeringar och klargöranden kring stadgarna. Justeringarna rörde antal ledamöter och ersättare i de regionala
och den nationella valberedningen samt granskningsutskottet. Vidare klargjordes vilka ärenden som ska
behandlas vid kongress och medlemsmöten. Kongressen
beslutade även kring två motioner rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt mobbning. Kongressprotokollet finns i sin helhet publicerad på Bris hemsida.
Bris verksamhetsutveckling drivs i stor utsträckning
i projektform. Under hösten 2019 beviljade Allmänna
arvsfonden 11,8 mkr för projektet Trygg på natten som
syftar till att metodutveckla och öppna upp Bris stödkanaler för barn på natten. Projektet är treårigt.
Under 2019 har Bris fortsatt att driva fyra fleråriga
projekt. Postkodlotteriet finansierar ett projekt där
Sveriges stadsmissioner och Bris tillsammans ska utveckla skyddade boenden med barnperspektiv. Projektet
löper till maj 2021. Familjen Erling-Perssons stiftelse
finansierar projektet Tillsammans för barn som flytt som
innebär att Bris driver stödgrupper för barn i migration,
och sprider metoderna till kommuner i Sverige. Projektet
löper till juni 2020. Allmänna Arvsfonden finansierar
ett projekt om inkludering av barn i migration inom
idrotten. Vinnova finansierar ett projekt om att bryta
utanförskap och segregation. Bris skapar i samverkan
med Göteborgs stad två så kallade ”innovationslabb”, ett
med barn och ett med vuxna, för att hitta lösningar för
att öka tryggheten och bryta utanförskapet bland unga
i Tynnered i Göteborg. Kunskapen ska sedan spridas till
andra kommuner i Sverige. De två sistnämnda projekten
har avslutats under 2019.
Bris har även under 2019 drivit projektet Bryta tystnaden för att förändra attityden hos killar om att söka
samtalsstöd. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten.

Som en del i att öka den internationella samverkan har
Bris under året genomfört ett projekt tillsammans med
organisationen C-SEMA som driver en nationell hjälptelefon
för barn i Tanzania. Projektet har finansierats dels med
egna insamlade medel, dels med medel från Forum Syd.

Företagssamarbeten
Svenska Postkodlotteriet är en av Bris viktiga samarbetspartners. Postkodlotteriet har sedan 2007 gett ett
stöd till verksamheten på över 183 miljoner kronor. Bris
har också flera samarbeten med företag som stödjer
verksamheten, som Circle K, Fastighetsbyrån, KappAhl
och Volkswagen. Bris företagssamarbeten tillsammans
med Svenska Postkodlotteriet står för drygt hälften av
insamlade medel.
Tack vare projekt, företagssamarbeten, gåvor samt bidrag som Bris har fått under 2019 har Bris kunnat nå fler
barn och utbildat viktiga vuxna runt barn. Varje gåva och
bidrag är viktiga för det fortsatta arbetet med att stödja,
mobilisera och påverka för att stärka barnets rättigheter.

MEDLEMMAR
Allt fler privatpersoner väljer att stödja Bris genom att
gå med som medlemmar eller bli månadsgivare. Bris har
sedan 2017 ökat sitt medlemsantal med 39 procent och
hade 6 100 medlemmar den sista december 2019. Drygt
6400 (cirka 4800, 2018) personer valde att stödja Bris
med en gåva varje månad.
Medlemsavgiften är 360 kronor per år. För barn kan
medlemskap tecknas mot en engångsavgift på 100 kronor
som gäller till och med det året som barnet fyller 18 år.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Bris är en barnrättsorganisation vars grundläggande
syfte är att stärka barnets rättigheter och förbättra barn
och ungas livssituation. Bris verksamhet handlar om
social hållbarhet. Bris arbetar för att barnets rättigheter
ska tillgodoses, att varje barn ska få må bra och få så bra
förutsättningar som möjligt inför vuxenlivet. Vårt bidrag
till hållbar utveckling handlar främst om att stödja barn
utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka
beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så
sätt skapas ett hållbart samhälle för alla.
Bris hållbarhetsstrategi innehåller tre delar; Bris tar
socialt ansvar genom att stärka barnets rättigheter. Bris
tar ekonomiskt ansvar genom att varje krona används
effektivt för att göra skillnad för barn. Bris tar miljömässigt ansvar genom att ständigt värdera det vi gör
utifrån dess klimat- och miljöpåverkan.
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Medarbetare
På Bris arbetar cirka 80 personer. De flesta är kvinnor
och arbetar på kansliet i Stockholm. Bris är medlem i
arbetsgivarorganisationen IDEA och tecknar kollektivavtal för samtliga anställda. Bris arbetar aktivt med att
skapa en hållbar arbetsmiljö och följer löpande upp
arbetsmiljön på individ-, team- och organisationsnivå.
Det sker genom dialog med medarbetarna och genom
löpande frågor som ställs till organisationen. Bris arbetar
även aktivt med att kompetensutveckla våra medarbetare
och gör årligen en kompetensutvecklingsplan i samband
med vår verksamhetsplanering. Nyckeltal kopplade till
personalfrågor analyseras löpande under året.

FÖRVALTNING, STYRNING OCH LEDNING
Organisation
Kongressen som hålls vartannat år är Bris högsta
beslutande organ. Styrelsen är organisationens
verkställande organ mellan kongresserna. Den dagliga
verksamheten leds av en generalsekreterare som utses
av styrelsen. Sedan den 9 mars 2016 är Magnus Jägerskog
Bris generalsekreterare.
Bris är indelat i regioner. Det år som Bris har kongress
hålls ett medlemsmöte i varje region. På medlemsmötet
väljs bland annat kongressombud som närvarar och har
rösträtt på kongressen. På medlemsmötet väljs även
representant till Bris nationella valberedning vars uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen samt att föreslå
val av revisorer och representant till Bris granskningsutskott (nedan). Varje region har även ett regionråd som
vars uppgift är att stötta regionchefen med kunskap om
regionen. Representanter till regionrådet väljs också vid
medlemsmötet. Totalt finns det ungefär 80 förtroendeposter i Bris.
Bris kansli är förlagt till Stockholm och fem regionala
kontor, i Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå samt
Stockholm. Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms
kommun.
Granskning
Kongressen utser två revisorer för att granska Bris
räkenskaper och förvaltning. Valda revisorer för innevarande kongressperiod är Ulrika Granholm Dahl och
Therese Hedberg, auktoriserade revisorer från PwC.
Kongressen utser även representanter till Bris granskningsutskott som har till uppgift att granska att Bris
stadgar efterlevs samt att beslut som fattas på kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottet består
av en representant från varje region.g utveckling, stress

BRIS STYRANDE ORGAN:
• Kongress
• Styrelse
• Generalsekreterare

BRIS KONTROLLERANDE ORGAN:
• Auktoriserade revisorer
• Granskningsutskott

BRIS STYRELSE
Sedan maj 2019 består Bris styrelse
av nedanstående ledamöter:

Ordförande:
Annabella Kraft (tidigare seniorchef och
ledarskapsutvecklare Södertälje kommun)
Ledamöter:
Anders Lindmark (Utvecklingssamordnare
på Grundskoleförvaltningen i Malmö).
Ann Rask Samuelsson (Jurist), vice ordförande
Carin Grundberg Sandel (Grundare av
scouternas Trygga Möten)
Dietmar Mölk (Entreprenör, Universitetsadjunkt
Linköpings universitet).
Helén Strömberg (Fil dr och universitetslektor
Umeå universitet)
Henrik Saxborn (VD Castellum)
Rosie Linder (Grundare av Peppy Pals)
Sofie Edberg (Koordinator i nationellt nätverk
för ledning och styrning av hälso- och sjukvård).
Torbjörn Blomhage (Egenföretagare inom
personlig utveckling, stress och krishantering).
Åsa Ekman (Konsult inom barnets rättigheter).
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Giva Sveriges kvalitetskod
Bris är medlem i Giva Sverige (branschförening som
arbetar för tryggt givande) och tillämpar dess etiska
kvalitetskod där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Vartannat år ska en extern revisor
granska och intyga att organisationen efterlever koden.
Bris följer Giva Sveriges uppdaterade kvalitetskod och
Bris auktoriserade revisor har i september 2018 granskat
och intygat att Bris efterlever koden. Bris senaste
effektrapport finns publicerad på Bris hemsida.
Svensk Insamlingskontroll
Bris plusgiro 901504-1 och Swish 9015041 kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll vars syfte är att övervaka så
att insamlingar från allmänhet sker under betryggande
kontroll och att insamlingar inte belastas med oskäliga
kostnader samt att goda marknadsföringsmetoder
används.

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Det övergripande målet i Bris kapitalförvaltningspolicy är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt
försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på
lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt. Bris ska
placera sina tillgångar i värdepapper och fonder med låg
risk, policyn tillåter endast placeringar i aktiefonder och
räntebärande värdepapper. Aktier eller andelar som
erhålls genom testamente eller gåva och som inte uppfyller kraven på placering enligt policyn ska avyttras
inom tolv månader.
Kapitalförvaltningspolicyn i sin helhet finns publicerad
på bris.se.
För närvarande hanterar Bris sina placeringar i egen
regi. Bris riktlinje för eget kapital är att kapitalet ska
motsvara minst sex månaders fasta kostnader och som
mest ett års fasta kostnader.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 87,7 mkr
(90,9 mkr, 2018). Minskningen beror främst på
att Bris erhöll ett stort arv 2018.

2019

2018

2017

2016

Basstödet från Postkodlotteriet har minskat med 4 mkr mellan 2016 och 2017.
Samtidigt har bidragsintäkterna ökat mellan 2016 och 2017. Ökningen mellan 2017
och 2018 och sedan minskningen mellan 2018 och 2019 förklaras främst av arv
(6,2 mkr 2019, 14,9 mkr 2018 och 0,8 mkr 2017).

Insamling från allmänheten är 25,3 mkr (31,6 mkr 2018).
Minskningen beror främst på arv som var 6,2 mkr 2019
och 14,9 mkr 2018. Spontana gåvor och månadsgivandet
från privatpersoner har haft en positiv utveckling. Företagsgåvor och företagssamarbeten uppgår till 22,0 mkr
(20,3 mkr 2018). Svenska Postkodlotteriets basstöd är
9,0 mkr år 2019, vilket är en minskning med 1 mkr
jämfört med 2018.
Bidrag uppgår till 26,6 mkr (24,2 mkr 2018) och avser
främst offentliga bidrag i form av kommunala verksamhetsbidrag, statsbidrag via Socialstyrelsen och bidrag
från Folkhälsomyndigheten. Posten avser även projekt,
som till exempel Tillsammans för barn som flytt som
finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Verksamhetens intäkter
2019 (mkr)
Medlemsavgifter 2%
Allmänheten 29%
Företag 26%
Svenska Postkodlotteriet 10%
Offentliga bidrag 17%
Övriga intäkter 16%

Ändamålskostnaderna ökade med 8,6 miljoner kronor
jämfört med föregående år och uppgick till 69,8 miljoner
kronor vilket är 78 procent (77 procent 2018) av den totala
kostnadsmassan. Det största verksamhetsområdet är Bris
stödverksamhet, följt av Kommunikation, Opinion och
Påverkan.
Årets administrations- och insamlingskostnader i
relation till de totala kostnaderna uppgick till 22 procent
(23 procent, 2018).
Årets underskott uppgår till -1,6 mkr. I och med det
överskott som uppstod 2018 när Bris erhöll ett stort arv,
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budgeterades för ett underskott på -3,4 mkr 2019. Utfallet
är bättre tack vare högre bidrag samt finansnetto än
beräknat.

Förändring av eget kapital
Eget kapital uppgår vid årets slut till 36,1 miljoner kronor
(37,7 mkr 2018). Målet med det balanserade kapitalet är
att det ska motsvara cirka sex månaders fasta kostnader,
vilket på ett normalår motsvarar cirka 25-30 miljoner
kronor. I och med stora arv 2018 gjorde Bris ett överskott
vilket ökade eget kapital.

är tack vare dessa gåvor som Bris kan erbjuda barn och
unga stöd varje dag, året runt, och bedriva ett starkt
opinions- och påverkansarbete.
Bris ska fortsätta vara rörelsen för ett hållbart
samhälle som lever upp till barnets rättigheter.

Resultaträkning, tkr
Tkr

Not

2019

2 090

2 164

Gåvor

3

58 220

63 715

Bidrag

3

26 613

24 193

805

843

Balanserat eget kapital

Totalt eget kapital

Ingående balans 2019

37 674

37 674

Verksamhetsintäkter

Årets resultat

- 1 614

- 1 614

Medlemsavgifter

Utgående balans 2019

36 059

36 059

Nettoomsättning

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Övriga intäkter

Psykisk ohälsa är fortsatt det vanligaste skälet till att
barn kontaktar Bris. Samtalen till Bris handlar om alltifrån nedstämdhet till självskadebeteende och tankar om
att ta sitt liv. Ett övergripande mål för Bris åren 2017–2021
är bidra till att trenden med den växande psykiska
ohälsan bland barn och unga bryts.
Bris behöver kontinuerligt metodutveckla stöderbjudandet och arbeta för en breddning av målgrupper för att
kunna stödja fler barn. Under 2019 har Bris tagit de första
stegen mot utökade öppettider, ett arbete som fortsätter
under 2020 med mål att ha öppet dygnet runt. Omvärlden förändras och Bris behöver fortsätta utvecklas
för att kunna finnas på de olika arenor som våra målgrupper befinner sig på, vilket stöd de behöver och hur
man på bästa sätt kommunicerar med dem. För att nå
målet behöver vi bygga fler relationer och hitta strategiska samarbetspartners.
Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från
privatpersoner, företag och andra organisationer. Det

Summa verksamhetsintäkter

2018

0

30

87 728

90 944

Ändamålskostnader

-69 781

-61 200

Insamlingskostnader

-14 928

-13 374

-5 291

-4 945

-90 000

-79 519

-2 271

11 425

665

33

Verksamhetskostnader

4,5

Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

Summa resultat från finansiella investeringar

Årets resultat

-8

-60

657

-26

-1 614

11 399

Flerårsöversikt
2019
Antal medlemmar

2018

2017

2016

6 100

6 229

5 868

4 865

Antal stödjande kontakter inkl Bris Vuxentelefon

29 869

29 072

28 415

26 996

Verksamhetens intäkter (tkr)

87 728

90 944

72 984

62 173

Årets resultat efter fördelning till/från ändamålsbestämda medel (tkr)

-1 614

11 399

1 820

2 047

Balanserat eget kapital (tkr)

36 059

37 674

26 275

24 455

68

67

60

57

Medelantal anställda
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Balansräkning, tkr
Not

2019-12-31

2018-12-31

8

1 041

1 506

1 041

1 506

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Summa imm anläggningstillgångar

Not 1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

Summa matrl anläggningstillgångar

101

317

101

317

51

51

51

51

1 193

1 874

413

81

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

10

Summa fin anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

11

1 585

2 401

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

2 430

2 286

4 428

4 768

13

25 655

24 057

Kassa och bank

17 314

21 268

Summa omsättningstillgångar

47 397

50 093

Summa tillgångar

48 590

51 967

Balanserat resultat

36 059

37 674

Summa eget kapital

36 059

37 674

3 120

4 758

3 473

4 392

762

743

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

14

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOTER

5 174

4 400

Summa kortfristiga skulder

15

12 529

14 293

Summa eget kapital och skulder

48 590

51 967

Redovisningsprinciper

Bris redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för
att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
När Bris tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är
det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att Bris uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om Bris har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls är det
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor
redovisas netto, det vill säga efter avdrag för de direkta
kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en
tillgång.
Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift
från organisationens medlemmar. Avgiften periodiseras
inte, utan intäktsförs vid inbetalning. Medlemsavgiften
bestäms av kongressen. Intäkter under rubriken ”Nettoomsättning” avser i första hand kurs- och konferensavgifter vid utbildningar som organisationen anordnar,
som är en del av ändamålet med verksamheten att sprida
kunskap och information.
Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har delats upp i enlighet
med Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning
i ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
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Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt
samband med att uppfylla Bris ändamål enligt dess
stadgar. Det omfattar kostnader för stödverksamheten,
projekt, kommunikation/opinion/påverkan samt
kunskapsspridning.
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är
att generera externa intäkter i form av insamlade medel
och gåvor från privatpersoner och företag.
Administrationskostnader omfattar revision, samt
kostnader förknippade med förtroendemannaorganisationen, till exempel kongressen samt central administration och ledning för hela organisationen. Arbete
med bidrags- och projektansökningar ingår också
i administrationskostnaderna.
Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni
och viss administration har fördelats ut på de olika delarna i förhållande till antalet anställda inom respektive
verksamhetsområde samt resursutnyttjande.
Alla organisationens leasingavtal redovisas som
operationella, det vill säga leasingavgiften redovisas
linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.

BALANSRÄKNINGEN
Eget kapital
I de fall när givare eller donator bestämt att medel ska
användas till särskilda ändamål, eller styrelsen beslutat
att medel ska användas på ett särskilt sätt, klassificeras
dessa som ändamålsbestämda medel. Dessa redovisas
som en del av eget kapital i balansräkningen. När organisationen belastas med kostnader för ändamålet redovisas
dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av
för ändamålet avsatta medel under eget kapital med
motsvarande belopp.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Bidrag som hänför sig till en anskaffning
av en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Balanserade utgifter för programvara
och hemsida, samt inventarier, skrivs av under fem år.
Inköp av datorer kostnadsförs direkt.
Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt. Kortfristiga innehav i aktier
och andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering).
Övrigt
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals
kronor.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Det finns inga bedömningar som har betydande effekt
på de redovisade beloppen i årsredovisningen. Det finns
heller ingen osäkerhet i uppskattningarna som innebär
en betydande risk för väsentliga justeringar av värden i
balansräkningen under nästa år.

Not 3

Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2019

2018

Allmänheten

25 288

31 579

Företag*

22 013

20 263

9 000

10 000

Insamlade medel

Postkodlotteriet
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

5

0

1 914

1 873

58 220

63 715

*) Erhållna tjänster från Comviq/Tele2 har redovisats som en intäkt i i
resultaträkningen till ett värde om totalt 1 634 tkr (1 988 tkr)

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller till
exempel annonsutrymme och konsulttjänster. Nedan
har vi uppskattat värdet av gåvor som inte redovisats i
resultaträkningen.
2019

2018

3 390

2 250

530

560

Summa insamlade medel

3 920

2 810

Bidrag som redovisats som intäkt

2019

2018

766

1 827

6187

5 357

Insamlade medel (uppskattade belopp)
Annonser och byråarvoden
Övrigt

Insamlade medel
Allmänna Arvsfonden
Familjen Erling-Perssons stiftelse
Projektbidrag från Postkodlotteriet

1053

394

Andra organisationer

3564

1 554

11 570

9 131

4 300

4 250

Summa insamlade medel

Offentliga bidrag
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

1 245

2 040

Övriga statliga bidrag

2 689

1 623

Kommuner

5 457

5 740

Landsting/regioner/länsstyrelser

1 352

1 342

Lönebidrag

0

67

Summa offentliga bidrag

15 043

15 062

Summa bidrag

26 613

24 193

årsredovisning

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2019

2018

58 220

63 715

3 920

2 810

Bidrag som redovisats som intäkt

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

11 570

9 131

Summa insamlade medel

73 709

75 656

Not 4

Medelantalet anställda, personalkostnader

och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda
2019

Antal anställda

2018

Totalt

Varav män

Totalt

Varav män

68

14

67

13

Ideellt arbete
Bris har under 2019 haft 80 förtroendeposter, bland
annat styrelseledamot, suppleanter, revisor, valberedning
och regionråd. Utöver dessa förtroendeposter har ca
180 volontärer (ca 150, 2018) tillsammans med regionråden
ideellt bidragit med informationsspridning vid olika
events runt om i landet, administrativa volontäruppdrag
samt uppdrag med insamlingssyfte. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst har utbetalts till styrelsen om totalt 26 tkr (26 tkr, 2018). Värdet av övriga ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bris har träffat ett avtal med nuvarande
generalsekreterare om en uppsägningstid på 6 månader
vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

Not 5
2019
Könsfördelning bland styrelseledamöter
och ledande befattningshavare

Antal på
balansdagen

Varav män

ansdagen

Varav
män

Antal på bal-

Styrelseledamöter

11

4

13

5

Generalsekreterare och ledningsgrupp

8

1

8

1

Uppgift om styrelsens deltagande
på styrelsemöten under året
Styrelsen fr.o.m kongressen 2019

Bris leasar framförallt fem stycken kontorslokaler samt
kontorsmaskiner. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår
till 3 880 tkr (3 637 tkr, 2018).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år

Antal möten
Närvarande

Ej närvarande

Totalt

7

0

7

Annabella Kraft (ordförande)

Leasing

2018

Anders Lindmark

4

3

7

Ann Rask Samuelsson

6

1

7

Carin Grundberg Sandell

7

0

7

Dietmar Mölk

6

1

7

Helén Strömberg

3

4

7

Henrik Saxborn

3

4

7

Rosie Linder

5

2

7

Sofie Edberg

5

2

7

Torbjörn Blomhage

5

2

7

Åsa Ekman (nyval maj 2019)

3

2

5

1-5 år
Senare än 5 år

Summa

Not 6

3817

3768

947

4631

0

0

4 763

8 400

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2019

Utdelningar
Räntor

Återföringar av nedskrivningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018

1

0

32

33

574

0

58

0

665

33

2018
Summa

Löner och andra ersättningar:

Styrelse

2018

Avtalen om lokalhyror har olika slutdatum och sträcker
sig som längst till 2021.

Realisationsresultat vid försäljningar av kortfristiga placeringar

2019

2019

26

26

1 001

943

Övriga anställda och uppdragstagare

33 026

30 318

2019

2018

Totala löner och ersättningar

34 053

31 287

Räntekostnader

-3

-2

Realisationsresultat vid försäljningar

-5

0

Sociala kostnader

14 354

12 583

Nedskrivning av kortfristiga placeringar

0

-58

241

161

2 885

2 864

-8

-60

Generalsekreterare

Varav pensionskostnader generalsekreteraren
Varav pensionskostnader övriga anställda

Not 7

Summa

Räntekostnader och liknande resultatposter

10

Totala insamlade medel består av följande:

årsredovisning
Not 8

Immateriella anläggningstillgångar
Not 12

11

Balanserade utgifter för webb och medlemsregister

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående bidrag

2019

2018

2 690

2 690

2 690

2 690

Upplupna intäkter

717

624

Övriga poster

747

718

2 430

2 286

0

-368

-368

Netto anskaffningsvärde

2 322

2 322

Ingående avskrivningar

-816

-352

Årets avskrivning

-464

-464

-1280

-816

Summa

Not 13

Kortfristiga placeringar

Nordea Global Stars
Nordea Emerging Stars

Utgående redovisat värde

1 041

1 506

Nordea Bostadsobl.fond

2019

2019

2018

2018

Bokfört värde

Markn.värde

Bokfört värde

Markn.värde

2 655

3 943

2 645

2 887

928

1 192

925

875

1 897

1 901

1 890

1 890

-

-

910

899

Nordea Nordic Fund

Not 9

Materiella anläggningstillgångar

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Nordea Stratega ränta

6 243

6 474

6 219

6 226

Nordea Swedish Stars

913

1 067

910

825

-

-

1 851

1 775

KPA Etisk Blandfond

Inventarier och installationer

Ingående anskaffningsvärde

943

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

2018

967

0

-368

Utgående ackumulerade bidrag

2019
Förutbetalda hyror

-368

Årets bidrag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019

2018

SPP Grön Obligationsfond

4 535

4 503

2 864

2 856

1 116

1 003

SPP Obligationsfond

4 535

4 503

-

-

0

113

1 116

1 116

Swedbank Robur Realräntefond

-

-

2 864

2 858

Cicero Avkastningsfond

-

-

2 864

2 851

Swedbank Robur Ethica obl.fond

3 628

3 638

-

-

Swedbank Robur Räntefond kort

1 587

1 587

-

-

Ingående avskrivningar

-799

-593

Årets avskrivning

-216

-206

SPP Emerging markets

688

716

-

-

-799

Swedbank Robur Access Europa

625

630

-

-

Swedbank Robur Access Japan

188

185

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 10

-1015

101

317

Övriga långfristiga fordringar

Depositioner för hyreskontrakt
2019
Ingående anskaffningsvärde
Inbetalt
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018

Swedbank Robur Access Sverige

438

449

-

-

Swedbank Robur Access USA

375

376

-

-

Swedbank Robur global Impact

188

185

-

-

Swedbank Robur Transition Global

250

251

-

-

Swedbank Robur Transition Sweden

500

515

-

-

Handelsbanken A aktie*

-

-

115

115

51

-

Handelsbanken Asien Tema*

8

8

-

-

0

51

Handelsbanken Latinamerika Tema*

5

6

-

-

51

51

Handelsbanken Multi A*
Summa

Utgående redovisat värde

Not 11

51

51

Övriga fordringar

4

4

-

-

25 655

27 629

24 057

24 057

2019

2018

1 060

1 862

394

783

1 209

1 747

811

0

3 473

4 392

*Aktier/fonder erhållna via arv.

Not 14

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Övriga kortfristiga fordringar

Andel i brf erhållen via arv för försäljning
Arv
Nedlagda projektkostnader
Övriga fordringar
Summa

2019

2018

Familjen Erling-Perssons stiftelse, projektbidrag

0

1 200

Allmänna Arvsfonden, projektbidrag

1 500

800

Erhållna ej utnyttjade statliga bidrag

0

394

Övriga

85

7

1 585

2 401

Summa

årsredovisning

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16

Väsentliga händelser efter

12

Not 15

räkenskapsårets slut
2019

2018

983

1 033

1 219

1 161

344

944

Övriga poster

2 627

1 262

Summa

5 174

4 400

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda kommun- och regionbidrag

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19utbrottet kan komma att påverka Bris framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella
rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi
kommit fram till att vi i dagsläget inte kan bedöma
effekterna.

Stockholm den 20 april 2020

Annabella Kraft

Magnus Jägerskog

Ordförande

Generalsekreterare

Anders Lindmark

Ann Rask Samuelsson

Carin Grundberg Sandell

Dietmar Mölk

Helén Strömberg

Henrik Saxborn

Rosie Linder

Sofie Edberg

Torbjörn Blomhage

Åsa Ekman

Vice ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12/5 2020

Ulrika Granholm Dahl

Therese Hedberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Bris - Barnens rätt i samhället, org.nr 802013-3420

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bris Barnens rätt i samhället för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaräkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har
ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av separat avgiven Verksamhetsberättelse för 2019.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för

revisionsberättelse
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•

•

•

•

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bris Barnens rätt i samhället för år 2019.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 12 maj 2020
Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Therese Hedberg
Auktoriserad revisor
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vinjett

Bris
effektrapport
2019
hit går pengarna
vi samlar in

effektrapport
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Barnens rätt i samhället (Bris) är en växande rörelse för
barnets rättigheter. I snart 50 år har vi kämpat för varje barns
rätt att må bra. Genom att stödja barn och unga, mobilisera
samhället och påverka beslutsfattare arbetar vi för att
stärka barnets rättigheter i praktiken.

B

ris har under 2019 stöttat fler barn än någonsin i
chatt, mejl och telefon, och i stödgrupper för barn
och familjer.
Bris verksamhet är helt beroende av gåvor från
privatpersoner, företag, stiftelser och myndigheter. Bris möjlighet att stötta barn och att arbeta för
att stärka barnets rättigheter står i direkt relation till de
insamlade medlen och varje krona gör skillnad i verksamheten. Bris är
politiskt och religiöst obunden. All vår verksamhet utgår
från FN:s konvention om barnets rättigheter.
Alla organisationer som samlar in pengar från
allmänheten ska öppet redovisa vad pengarna används
till. Därför gör Bris varje år en effektrapport som visar
vilken nytta Bris gör. Bris följer de kvalitetskrav som
Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) sätter
upp. Enligt FRII ska effektrapporten vara tydlig, tillgänglig
och öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara och
kunna styrkas. Detta är Bris effektrapport för 2019.
Om du har frågor om något i rapporten kan du kontakta
Bris via mejl: info@bris. se eller telefon: 08-598 888 00.
Om du är 18 år eller yngre och behöver någon att prata
med kan du kontakta Bris på telefon 116 111 eller mejla
och chatta via bris.se.
Bris finns också på Facebook, Twitter, Instagram,
Linkedin och på Youtube. Följ oss gärna där!

VAD VILL BRIS UPPNÅ?
Bris syfte är att stärka barnets rättigheter genom att
stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället
och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster

hörda. På så sätt skapas ett bättre samhälle för alla, där
barn får rätt stöd och vuxna agerar för barnets bästa. Bris
gör det genom att:
• Stödja barn och unga via chatt, mejl, telefon och i grupp.
Samtalen kan lindra ensamhet, oro och ångest här och
nu, och ge dem verktyg att ta hand om sig själva och
söka vidare hjälp. Många gånger är det första gången
barnen sätter ord på sin situation och har ett bra samtal
med en vuxen om sina känslor, vilket i längden kan öka
tilliten till vuxenvärlden.
• Stödja, utbilda och ge information till vuxna i barns
närhet. På så sätt får vuxna en större förståelse för
barnets mående och perspektiv och kunskapen om
barns rättigheter och vuxnas skyldigheter ökar.
• Skapa en stark rörelse för barns rättigheter genom
nätverksträffar och volontärverksamhet där kunskap
och erfarenheter utbyts. Även företagssamarbeten ökar
engagemanget för barns rättigheter bland anställda och
driver företagen att ta sitt samhällsansvar.
• Vara en modig och outtröttlig röst för att försvara och
stärka barns rättigheter. Bris närmare 50 år långa
erfarenhet av att lyssna på barn gör oss till en trovärdig budskapsbärare. Genom att sprida kunskap
till beslutsfattare och skapa opinion kan vi på lång
sikt skapa attitydförändringar i samhället, där
barnet ses som en rättighetsbärare och lagar formas
därefter.
All Bris verksamhet arbetar för att Bris vision är ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses (och att
varje barn känner till sina rättigheter).

RESURSER
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Finansiering

Kuratorer med

IT och teknik

bred erfarenhet

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

KORTSIKTIGA EFFEKTER

AKTIVITETER

STÖDJA

Olika kompetenser
bland anställda

Kunskapsband

MOBILISERA

Stora nätverk

Starkt
varumärke

PÅVERKA

Stöd till barn & unga via telefon,
mejl, chatt och gruppträffar

Företagssamarbeten

Opinionsbildning om barns
situation i Sverige

Stöd till vuxna via telefon

Volontärverksamhet

Politisk påverkan mot beslutsfattare lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt

Stödjande information till
barn & vuxna

Nätverksträffar

Lyfter barn i expertgrupp
och barnråd

Utbildningar för vuxna som
arbetar med barn

Föreläsningar och utbildningar

Barn blir hjälpta genom att sätta ord
på sin situation och få sina känslor
validerade

Ökat engagemang för
barns rättigheter

Barns rättigheter i fokus på den
politiska agendan

Barn får verktyg att ta hand om sig
själv, söka hjälp och exempel på ett
bra samtal med en vuxen

Ökat utbyte av erfarenheter mellan
vuxna runt barn

Ökad medvetenhet om
samhällets brister

Ökad kunskap om barns rättigheter
och vuxnas skyldigheter

Stärkt kompetens om barn och
barns rättigheter

Ökad kunskap om
barns villkor i Sverige

Vuxna får ökad förståelse för barns
mående och perspektiv

Barn får ökat inflytande i
de frågor Bris lyfter

Barn får ökat förtroende för vuxenvärlden, och ökad självkänsla i att
klara av att prata om svåra saker

En folkrörelse för barnrätt som
kan påverka underifrån

Förändrad barnsyn där barnet ses
som rättighetsbärare

Minskad tabu kring psykisk ohälsa,
svåra händelser och trauman

Fler företag tar samhällsansvar

Förändrade lagar och policys

Barn får professionellt stöd som
stärker hälsan och minskar utsatthet

Fler vuxna som har kunskap
och agerar för barns bästa

Fler barn får rätt stöd

Minskad psykisk ohälsa
bland barn och unga

Fler vuxna tar ansvar och
agerar för barnets bästa

Ett samhälle som bättre lever
upp till barnkonventionen
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I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR BRIS?
Bris är den ledande folkrörelsen för barns rättigheter i
Sverige. I snart 50 år har vi kämpat för att förändra barns
livssituation och förbättra samhället.
Bris historia börjar i mars 1971 när en treårig flicka
dödas av sin styvpappa. Flickans död leder till starka
reaktioner, bland annat görs en utställning på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder på barn som utsatts
för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel Linde och
journalisten Berit Hedeby, som tillsammans arrangerar
utställningen, ber engagerade vuxna om stöd för att
stärka barnets rättigheter. 1 september 1971 bildas så
organisationen Bris (Barnens Rätt i Samhället). Resultatet
blir en rörelse som plogar väg för det första förbudet mot
barnaga i världen. Idag har 52 länder följt efter och infört
ett totalförbud mot aga. 1980 startar Barnens hjälptelefon
som ett direkt stöd till barn och unga som är ensamma
eller upplever våld. Idag sker stödet framförallt via digitala kanaler, som chatt och mejl samt via digitala medier.
Målet för organisationen är detsamma som vid starten
1971, att stärka barnets rättigheter.

STÖDJA
Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt samhälle.
Vi arbetar för att varje barn ska kunna känna hopp inför
framtiden och en tro på positiv förändring. Bris erbjuder
professionellt stöd till alla barn under 18 år utifrån
barnets behov, direkt via chatt, mejl, telefon och i stödgrupper för barn i särskilt utsatta situationer. Bris ger
också indirekt stöd till barn genom att stötta vuxna i
frågor om barn och unga och föräldraskap.

116 111 – ETT EUROPEISKT HJÄLPNUMMER
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga,
och erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl
och telefon varje dag, året runt. 116 111 är ett europeiskt
hjälpnummer som går till den organisation i varje land
med kunskap och resurser att hjälpa barn som behöver

stöd. I Sverige är Bris den officiella 116 111-linjen. Bris
erbjuder kurativa samtal via chatt, mejl och telefon. Barn
som kontaktar Bris är anonyma om de vill och samtalet
syns inte på telefonräkningen. Alla som svarar på samtal
är utbildade kuratorer med erfarenhet av stödsamtal
med barn och unga i kris.
Under 2019 hade Bris 29 869 kurativa samtal med
barn och vuxna. 9 av 10 samtal kom från barn, de flesta
från barn mellan 13 och 15 år. Det vanligaste ämnet var
psykisk ohälsa, 36 procent av samtalen handlade om det.
Mer statistik finns i Bris årsrapport, som hittas på Bris.se.
Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett
globalt nätverk med 173 hjälplinjer för barn i 142 länder.
Tillsammans tar nätverkets medlemmar emot mer än
20 miljoner kontakter per år från barn som är i behov av
stöd och skydd. Bris är den enda svenska organisationen
med medlemskap i CHI.

Stödgrupper – för barn och familjer i utsatta situationer
Bris arbetar nära och stödjer barn och familjer i särskilt utsatta situationer genom gruppstöd. Att arbeta i
stödgrupper innebär att barnet, tillsammans med andra
i en liknande situation, kan dela erfarenheter och få
stöd under trygga förhållanden. Stödgrupper är ett sätt
att förebygga psykisk ohälsa på kort och på lång sikt.
Bris använder metoder som är beprövade, som bygger
på forskning och som fungerar. Till gruppstödet kopplas också individuellt stöd utifrån det enskilda barnets
behov.
Idag erbjuder Bris gruppstöd till barn och familjer där
en förälder begått självmord, till familjehemsplacerade
barn, barn med erfarenhet av flykt, och barn till föräldrar
med psykisk ohälsa eller aktivt missbruk. Under 2019 har
Bris även erbjudit stödgrupper online för familjehemsplacerade barn och barn med vuxna som dricker för
mycket eller mår psykiskt dåligt (Grubbel).
Bris gruppstöd arbetar även för att stärka nätverken
runt barnen, genom exempelvis familjeinriktade insatser
där även föräldrar ges stöd, och genom information och
föreläsningar till vuxna runt barnen i gruppstödet.
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MOBILISERA
Bris är en rörelse för barnets rättigheter. Vi arbetar ständigt för att förändra samhället så att barn kan växa upp
i frihet och trygghet. 2019 har Bris hörts och synts och
hörts i allt från internationella sammanhang till lokala
möten på stan.

Folkrörelsen för ett bättre samhälle för barn
Bris är en växande medlemsorganisation med 6 100
medlemmar (december 2019). Medlemmarna är en viktig
kraft för att sprida kunskap om Bris. Bris medlemmar
och volontärer sprider information och kunskap om
barns rättigheter i hela Sverige. Vartannat år hålls en
kongress, som är Bris högsta beslutande organ där de
viktigaste besluten tas. Kongressen väljer Bris styrelse
som är ytterst ansvarig för verksamheten. Att vara
medlem i Bris kostar bara 360 kronor och är ett sätt att
stödja Bris verksamhet och ställa sig bakom arbetet att
stärka barnets rättigheter.
Bris nätverk – mötesplatsen för barnets rättigheter
Bris nätverk är en samlingsplats för yrkesverksamma
som idag samlar över 5000 personer. Under 2019 hölls
tio nätverksträffar runt om i landet med föreläsningar
och erfarenhetsutbyte. Målsättningen är att genom
nätverket sprida kunskap om barnrätt och vuxnas handlingsberedskap när ett barn far illa eller på annat sätt
behöver stöd. Utöver de ordinarie nätverksträffarna hölls
en särskild kunskapsdag för förskolans roll för barn som
flytt, med över 350 besökare.
Utbildning för professionella
Via Brisakademin ger Bris utbildningar och föreläsningar
till professionella om barnrätt och om metoder för att
stödja barn och familjer, såväl öppna utbildningar som
uppdragsutbildningar i hela landet. Bris erbjuder till
exempel grundutbildningar om barnkonventionen,
metodutbildning och workshops om barns delaktighet.
Dessutom har Bris en rad metodutbildningar och
gruppledarutbildningar.
Under 2019 har Bris hållit en rad utbildningar runtom i
Sverige för gruppledare, både gruppledare till gruppstöd
för barn med skilda föräldrar och gruppledare i metoden
TRT, Teaching Recovery Techniques, metoden för stödgrupper för barn som flytt till Sverige. Under 2019 blev
Bris nationell förvaltare av Föräldraskap i Sverige, ett
samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och
utrikesfödda föräldrar med barn upp till 18 år som tagits
fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms
län. Bris erbjuder utbildningar i programmet för
professionella i hela Sverige.

PÅVERKA
Bris verksamhet handlar också om att påverka beslutsfattare för att på så sätt bidra till att stärka barnets

rättigheter. Bris bedriver ett strategiskt opinions- och
påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmänheten
för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets
rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses. Bris
deltar i referensgrupper och politikermöten, skriver
remisser och bidrar med expertis. Genom att göra barns
röster hörda, samt bidra med analys och åtgärdsförslag,
arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter på alla
samhällets arenor. Ett stort fokus under 2019 har legat
på att genom opinionsbildning och påverkan förbereda
aktörer i samhället inför att barnkonventionen blir
svensk lag.

Bris långsiktiga plan – så vi vil nå våra mål
Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras är Bris långsiktiga plan för åren 2017-2021.
De tio stegen är:
• Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer
attraktivt för en större mångfald av barn.
• Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som
ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser och agerar för
barnets bästa är en skyddsfaktor.
• Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets brister när det
gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva
åtgärder från beslutfattare på nationell och regional
nivå för en förbättring av barnets rättigheter.
• En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är prioriterat att öka
antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet
i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i Agenda
2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris stärka
barns möjlighet till inflytande i Bris.
• Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i
Agenda 2030, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
• Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den
ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, att stödja
barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att
slippa våld.
• Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns
livsvillkor, stärka samverkan nationellt och regionalt
för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka
barnets rättigheter.
• Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom
samverkan med omvärlden ökar förutsättningarna
att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i
andra länder.
• En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets
rättigheter, är finansiering genom insamling från
privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting
och andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera på
insamling från privatpersoner.
• Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad
varje insamlad krona gör för verksamheten.
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Den långsiktiga planen bryts ner i årliga verksamhetsplaner som beskriver hur målen för året ska uppnås.
Uppföljning sker varje månad. Barn, medlemmar,
förtroendevalda och anställda på Bris har varit delaktiga i arbetet. Det är kongressen som fattar beslut
om Bris långsiktiga plan.

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE
HAR BRIS FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?
Bris är Sveriges främsta barnrättsorganisation med
resurser att stödja barn, mobilisera samhället och
påverka genom att göra barns röster hörda.

Högt kunnande
På Bris arbetar sakkunniga, stödgruppsledare, barnrättsjurist, kuratorer och andra med hög kompetens och stort
kunnande om barns livssituation. Barn är experter på
sina egna liv. Bris arbetar därför med barns delaktighet
och inflytande i verksamheten och i Bris påverkansarbete, bland annat så kallade ”expertgrupper” med
barn och unga.
Bris stödverksamhet bygger på beprövade samtalsmetoder och forskning. Samtliga kuratorer är socionomer eller psykologer och särskilt utbildade i samtalsmetodik via chatt, mejl och telefon. Bris har också
samarbeten med Uppsala universitet, Gävle högskola
och Karolinska Institutet, kopplat till Bris stödgruppsverksamhet. Bland annat utvärderas den metod,
Teaching Recovery Techniques (TRT,) som används i
stödgrupper för barn som flytt till Sverige.
Bris styrelse består av ledamöter med stor erfarenhet från såväl internationellt människorättsarbete som
ledarskap inom näringsliv och forskning. Ordförande för
Bris styrelse är Annabella Kraft och generalsekreterare
för organisationen är Magnus Jägerskog.
Ekonomiska resurser
Bris verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner
och företag, samt från stiftelser och organisationer. Det
är tack vare detta stöd som Bris kan fortsätta att erbjuda
stöd varje dag till barn som inte har någon annan vuxen
att vända sig till, och arbeta för samhällsförändring.
Intäkter från företag är den enskilt största delen av
Bris intäkter (36 procent). Svenska Postkodlotteriet
är Bris största finansiär, som stöttat med 164 miljoner
kronor de senaste tio åren. Andra huvudsponsorer är
Volkswagen, Circle K, Comviq och KappAhl.
Cirka 5500 personer skänker pengar till Bris varje

månad. Snittgåvan ligger på ungefär 100 kronor. Under
året har antalet månadsgivare ökat med 13 procent. Bidrag
från allmänheten och medlemmar står tillsammans för
31 procent av den totala omsättningen. Stödet från stat,
kommuner och landsting motsvarar 17 procent.
Julen är en tid för medmänsklighet och den period
som flest människor stödjer Bris. 2019 gick julkampanjen
under konceptet ”För många barn handlar julen bara
om hårda klappar”, som gick ut på att visa upp de tuffa
situationer som många barn och unga lever i under julen,
men även visa på det ljus som Bris kan sprida till de som
behöver en vuxen att prata med. Över 5,5 miljoner
kronor samlades sammanlagt in från privatpersoner
och företag.

Hit går pengarna
Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor skillnad som möjligt. Av hundra kronor som skänks till Bris
går nästan åttio kronor direkt till ändamålet med att
stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera
och påverka. Femton kronor går till insamling för att
kunna fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt,
endast 6 kronor går till administration.
Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett
90-konto, vilket säkerställer att insamlade pengar går till
ändamålet.
Mer om Bris ekonomi finns beskrivet i Bris
årsredovisning som hittas på Bris.se.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina
rättigheter och lever i ett samhälle där rättigheterna
tillgodoses. Fortfarande är det fler barn som inte känner
till barnkonventionen, än som gör det. Sverige var ett
av de första länderna i världen som skrev under (ratificerade) barnkonventionen, och från den 1 januari 2020
är den svensk lag. Trots det lever inte Sverige upp till
konventionens alla åtaganden. Det kan handla om att
barn inte lyssnas till i beslut som rör dem, att vården inte
är tillgänglig och ser olika ut för barn beroende på var
barnet bor samt att skolan leder till en press och utslagning för många barn, vilket inte är förenligt med barnets
bästa. Mest allvarligt är att barn som befinner sig i de
mest utsatta situationerna är den gruppen barn som får
sina rättigheter kränkta allra oftast.

Stödja barn – vad gör det för skillnad?
Bris gör skillnad för det enskilda barnet varje dag. Att
våga ta steget mot ett bättre mående kan för många
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vara ett övermäktigt kliv. Bris kuratorer tar emot ungefär
75 samtal från barn och unga, varje dag, året runt.
Deras uppgift är att lyssna, stötta och stärka barnet,
och hjälpa barnet vidare när det behövs.
Den psykiska ohälsan bland unga är utbredd bland
barn och unga. Det syns även i samtalen till Bris där
psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att barnet
tar kontakt. Varje samtal utgår från barnets behov och
sker på barnets villkor. Samtalen syftar till att barnet ska
kunna hantera sin situation och få hopp om att en positiv
förändring är möjlig. Bris vill också ge en positiv erfarenhet av att prata med en vuxen, då det är något som många
barn som kontaktar Bris saknar. För en del barn är det
första gången som barnet blir lyssnat på och taget på
allvar.
I närmare var fjärde samtal har Bris hänvisat barn
vidare till hjälp av andra stödinstanser. I några fall har
Bris kuratorer också företrätt barnet i kontakt med myndigheter i det Bris kallar uppdrag. Det kan exempelvis
handla om att ta kontakt med socialtjänsten på uppdrag
av barn som behöver stöd och skydd. På så sätt kan vårt
arbete vara början på en långsiktig förändring av ett
barns livssituation.
Bris når allt fler barn. Samtalen har ökat under fyra år
i rad. 2019 var ökningen knappt 2 procent jämfört med
året innan. Bris har också utökat antalet stödgrupper och
når fler och nya grupper av barn. De flesta barn väljer
att kontakta Bris via mejl och chatt. En anledning är att
både mejl och chatt är kanaler som många barn är vana
vid. Vissa frågor är också enklare att formulera i text än
att prata om. Mejlen och chatten innebär också att barn
kan skriva till Bris utan att det hörs. Bris har öppet när
många andra stödfunktioner i samhället, som exempelvis
ungdomsmottagning och elevhälsa, har stängt.
Bris ger också stöd och råd om vanliga ämnen via
sociala medier. Under 2018 har Bris bland annat skrivit
om ångest, stress, våld och kränkningar på Bris116111 på
Instagram. Livechattarna som lanserades år 2017 har
under året fortsatt ta upp vanliga ämnen som relationer,
bråk och oro för någon i sin närhet.
Vuxna som känner oro för ett barn i sin närhet kan
kontakta Bris vuxentelefon – om barn. Under 2019
*startades en stödlinje för arabisktalande vuxna som har
frågor om barn och föräldraskap. Sedan tidigare finns
också en särskild stödlinje för idrottsledare. Flera av

Bris gruppstödserbjudanden ger också riktat stöd till
föräldrar och andra vuxna runt barn, till exempel till
familjer där en förälder har tagit sitt liv, och till nyanlända föräldrar. På Bris.se är sidorna om vad du
som vuxen kan göra för att stötta ett barn bland de
mest välbesökta.

Mobilisera samhället – vad gör det för skillnad?
Bris startade som en protest mot våld mot barn. Idag
är Bris en hel rörelse som varje dag för en outtröttlig
kamp för att skapa ett bättre samhälle för barn och unga.
Medlemsrörelsen är grunden för folkrörelsen Bris, och
Bris medlemmar och volontärer sprider engagemang och
information om barnets rättigheter i hela landet.
Bris nätverk är Sveriges största barnrättsnätverk för
professionella som jobbar med barn. Genom att mobilisera vuxna som arbetar i barns vardag sprider Bris
kunskap om barnets rättigheter, aktuell forskning och
minskar avståndet mellan myndigheter, kommuner,
organisationer och andra viktiga aktörer runt barn.
Nätverket startade hösten 2016 och har idag över
5000 medlemmar (sista december 2019). Grunden i
nätverket är tio nätverksträffar som genomförs årligen.
Arbetet utgår från Bris regioner.
Nästan samtliga vuxna i Sverige, 97 procent, känner till
Bris. Det är en unik siffra och resultatet av ett långsiktigt
arbete med att lyfta frågor om barn och ungas livsvillkor.
Genom att bli månadsgivare eller medlem i Bris kan vem
som helst stötta verksamheten och göra en viktig skillnad
för barn. Allt fler gör det. Under 2019 ökade antalet
månadsgivare med 13 procent. Sedan 2016 har antalet
medlemmar ökat med 25 procent. Genom att mobilisera
fler som arbetar tillsammans för barnets rättigheter kan
vi göra barndomen och samhället bättre för alla.
Bris tror att bättre samhälle för barn är möjligt.
Gå med i kampen för en bättre barndom!
Göra barns röster hörda – vad gör det för skillnad?
Bris är örat mot marken. Vi lyssnar på varje barn. Vi tar
berättelserna vidare och förvandlar dem till nya lagar,
bättre utbildad barn- och ungdomspersonal, tryggare
miljöer och säkrare rättsprocesser.
I nästan fyra decennier har allt fler barn rapporterat
att de mår sämre, är mer oroliga, har svårare att sova,
oftare ont i magen. Vi har berättat om att allt fler unga
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skadar sig, har ångest och känner sig deprimerade.
Medan självmorden minskar i samhället i stort minskar
statistiken inte bland unga, tvärtom finns det grupper
där antalet självmord ökar. Att bryta trenden med den
psykiska ohälsan är en av Bris viktigaste frågor, och Bris
har publicerat ett antal rapporter i ämnet. Under 2019
kom beskedet att regeringen tillsätter en särskild utredare
för en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga. Direktiven går i linje med det behov Bris ser och
länge påtalat: behovet av en reformerad, sammanhållen
vårdkedja för barn och unga för ett lättillgängligt, effektivt stöd utifrån varje barns behov.
Under 2019 har ett stort fokus för Bris varit opinionsbildning och påverkan inför att den nya barnkonventionslagen träder i kraft den 1 januari år 2020. I en
kartläggning som Bris gjorde svarade nästan varannan
kommun, 45 procent, att den saknar en strategi för att
implementera barnkonventionen i samband med att den
blir svensk lag.
I samband med kartläggningen skickade Bris också ut
brev till Sveriges alla kommuner och erbjöd hjälp med
metoder och kunskap inför att barnkonventionen blir lag.
Bris har också under 2019 avslutat projektet ”Bris
innovationslabb – områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv” där barn i stadsdelen Tynnered utanför
Göteborg arbetat enligt Bris modell Expertgrupp barn för
att komma med analys och förslag för hur Tynnered ska
bli bättre och tryggare för barn. Projektet har gett ringar
på vattnet både i stadsdelen där bland annat skolan i
området öppnat för aktiviteter utanför skoltid och där
den samverkansgrupp för aktörer i området som startat
inom ramen för projektet nu fortsätter. Erfarenheterna från projektet har spridits till beslutsfattare både i
Göteborg där en politikerpanel arrangerades, och tre av
barnen som deltog träffade barnminister Åsa Lindhagen
på barnkonventionens födelsedag och berättade om vilka
förändringar de vill se.

EFFEKTRAPPORT AVSLUTNING
Antalet kontakter till Bris ökar för varje år. Det vanligaste
ämnet är psykisk ohälsa, men många samtal handlar
också om våld, övergrepp och kränkningar, och om

barnets vardag i familjen och skolan. Barns utsatthet i
skolan ökar och många barn upplever att vuxna inte ser,
lyssnar eller förmår stötta.
Bris har under 2019 bidragit till flera viktiga steg mot
ett samhälle där fler barn känner till sina rättigheter och
där rättigheterna tillgodoses:
• Bris har under 2019 stöttat fler barn, vuxna och familjer
än någonsin i chatt, mejl, telefon, och i stödgrupper.
• Bris har utökat sitt stöderbjudande för att kunna ge mer
stöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar i frågor
om barn och föräldraskap, både genom stödlinjen för
arabisktalande vuxna och genom föräldraskapsstödsprogrammet ”Föräldraskap i Sverige”.
• Bris har mobiliserat, opinionsbildat och påverkat inför
att barnkonventionen blir lag.
• Bris nätverk har utökats med över 1 000 personer.
Nätverket är därmed, med över 5000 medlemmar,
Sveriges största mötesplats för barnrättsfrågor där
vuxna som arbetar med barn stärks både nationellt
och regionalt.
• Bris som folkrörelse har fortsatt stärkts med flera
engagerade volontärer stärkts som tillsammans med
oss kan sprida kunskapen om barns livsvillkor i Sverige.
• Tillsammans med Prinsparets stiftelse släppte Bris
”Handbok för nätföräldrar”, en bok som skickades ut till
alla föräldrar i Sverige vars barn fyllde tio år under 2019.
• Tillsammans med Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna Childhood, Maskrosbarn och Trygga
barnen, lanserade Bris intiaitvet ”Barndom utan baksmälla” med målet att färre barn ska fara illa av vuxnas
alkoholkonsumtion. Under 2019 togs en guide fram för
hur alla vuxna kan göra skillnad för barn som har vuxna
i sin närhet som dricker för mycket. Och mycket mer.
Bris är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer. Utan dessa bidrag kan vi
inte bedriva den verksamhet vi gör idag. Vi lovar att göra
största möjliga skillnad för varje insamlad krona. Det är
vår förhoppning att den här rapporten ska ge en bild av
vad de pengar som skänks till Bris gör för skillnad.
Det är tack vare er vi kan göra den skillnad vi gör!
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Tio steg mot
ett samhälle
där barnets
rättigheter
respekteras
Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation
som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog
med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet
finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.
Arenavägen 61/Box 10147, 12128 Stockholm | 08-598 888 00 | www.bris.se | info@bris.se

”Detta är första gången
jag berättar för någon
hur jag faktiskt mår.
Det känns läskigt men
jag vill ju ha hjälp!”
- Mejl till Bris

Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Inledning

B

ris vision är ett samhälle där varje
barn känner till sina rättigheter och
där barnets rättigheter tillgodoses.
Det är en lång väg kvar att gå, och
för att komma dit behövs både visionära
idéer och praktiskt arbete i vardagen.

barnets rättigheter i praktiken. Det är när
Bris kan samla barns röster, erfarenheter
och kunskap och använda dem för att
påverka beslutsfattare, myndigheter och
allmänheten som vi bidrar till att skapa ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Det här är Bris strategi för åren 2017–2021,
vår långsiktiga plan som ska hjälpa oss att
uppnå ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras. Planen summeras i Tio steg
mot ett samhälle där barnets rättigheter
respekteras. Dessa tio steg ska vara
vägledande för hur Bris verksamhet bedrivs
under denna period.

Krig, flyktingströmmar, migration, internet
och andra globala rörelser bidrar på olika
sätt till ett behov av att agera både lokalt
och globalt för barnets rättigheter. Vi möter
barn som bott i andra länder, barn som
har erfarenhet av flykt och barn som har
kontakter i hela världen via internet. Genom
vårt samlade arbete bidrar vi på många sätt
till måluppfyllelsen av Agenda 2030 både i
Sverige och i andra länder.

När vi når år 2021 ska vi kunna se att den
psykiska ohälsan har börjat minska bland
barn och unga och att barnets rättigheter
stärkts. Vi ska ha utvecklat vår verksamhet
och fler barn än tidigare ska ha fått
stöd av Bris genom befintliga och nya
stöderbjudanden, utifrån barnets behov.
År 2021 ska allmänheten, de som stödjer
Bris och beslutsfattare, räkna Bris som den
mest genuina, relevanta och engagerade
barnrättsorganisationen. Då är vi också en
relevant samverkansaktör i internationella
sammanhang. Bris ska också ha gjort en
förflyttning till att grunden i vår finansiering
är månatligt givande.

Bris strategi för åren 2017–2021 är en
långsiktig plan för att stärka barnets
rättigheter. Den svarar på frågor om var
vi är idag, vart vi är på väg – och hur vi
tar oss dit. Strategin bryts ner i årliga
verksamhetsplaner som beskriver hur Bris
ska arbeta konkret för att nå våra mål och
förverkliga strategin. Varje år redovisas det
vi åstadkommit i en verksamhetsberättelse
och i en effektrapport.
I arbetet med att ta fram strategin har
förtroendevalda, anställda, medlemmar och
barn varit delaktiga. Bris långsiktiga plan för
åren 2017-2021 antogs av Bris kongress den
20 maj 2017”.

Det är i Bris möte med varje enskilt barn,
och med vuxna som ska tillgodose barnets
rättigheter och behov, som vi stärker
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Tio steg mot ett samhälle där
barnets rättigheter respekteras
•

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald av
barn.

•

Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor.

•

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

•

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

•

Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.

•

Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld.

•

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets
rättigheter.

•

Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

•

En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner.

•

Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för
verksamheten.
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Bris vision & syfte
Vision
Att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter
tillgodoses.

Syfte
Att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera
samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt skapas ett
bättre samhälle för alla.

Syftet ska genomföras genom tre verksamhetsområden. Alla i Bris bär ansvaret att arbeta
för att stärka barnets rättigheter. Bris verksamhet förutsätter finansiering genom insamlade
medel.
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Vem finns Bris
till för?
• Bris yttersta intressent är varje barn under 18 år.
• Bris fokuserar särskilt på barn i utsatta situationer och är tillgängligt för alla barn
som uttrycker ett behov av hjälp.
• Sverige var ett av de första länderna i världen med att skriva under (ratificera) FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att konventionen efterlevs
är ytterst statens ansvar. Bris utgör en länk mellan barnet, vuxna och samhället.

Barnets förväntningar på Bris

1

•

Att Bris kuratorer lyssnar, förstår, frågar, löser problem, hjälper till, är snälla och tror på
en.

•

Att Bris ledning och styrelse gör Bris större så att Bris kan hjälpa fler barn.

•

Att Bris för fram alla barns rättigheter till beslutsfattare.

•

Att Bris syns så att fler får veta att Bris finns.

•

Att alla är välkomna att söka stöd kring det som är viktigt för en själv.

Bris löfte till varje barn
•

Att Bris stödjer, lyssnar och tar varje barns upplevelse på allvar.

•

Att Bris arbetar för att fler barn ska kunna få stöd av Bris.

•

Att Bris för fram rättigheterna i barnkonventionen till politiker, beslutsfattare och andra
vuxna. Vi berättar när barns och ungas rättigheter kränks för att det inte ska hända igen.

•

Att varje barn som kontaktar Bris får vara anonymt om hen vill det.

•

Att alla är välkomna.

1 I augusti 2016 frågade vi barn om deras förväntningar på Bris. Förväntningarna här är en sammanställning
av svaren vi fick.
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Bris värdegrund
Bris värdegrund vilar på den barnsyn som uttrycks i FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen).

Bris barnsyn
Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara
barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Det är alltid vuxna
som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses.
Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare.
Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet.
Bris ska bemöta barnet som kompetent och kapabelt. I alla frågor som rör barnet är det
barnets rättighet att bli hörd och få sin åsikt respekterad och beaktad (artikel 12). Detta är
en rättighet som ska tillgodoses i alla beslutsprocesser som rör barnet. Det gäller även de
tre andra grundprinciper som styr efterlevnaden av barnkonventionen: att barnets bästa ska
komma i främsta rummet (artikel 3), att inget barn diskrimineras (artikel 2) samt barnets rätt
till liv och utveckling (artikel 6).
Bris barnsyn är ett gemensamt perspektiv som ligger till grund för verksamheten.

Bris värdeord
Värme, Professionalism och Hopp är Bris värdeord. Dessa skall genomsyra Bris som
organisation och Bris verksamhet.
Värme innebär att vi möter andra med nyfikenhet, öppenhet och intresse. Vi agerar jämlikt
med respekt och medmänsklighet. Vi är närvarande i varje möte.
Med professionalism menas att vi agerar med kompetens och mod att utföra vårt uppdrag på
ett ansvarsfullt sätt.
Med hopp menas att vi förmedlar och stärker tron på att förändring är möjlig i allt vi gör.
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Bris och omvärlden
Bris verkar i en globaliserad värld. Konflikter som pågår i världen kommer närmare och
påverkar oss. Det gäller även barnets rättigheter i Sverige, som i allt högre grad påverkas av
omvärlden. Många av de frågor Bris arbetar med påverkas av beslut som tas på EU-nivå och
i FN och det är således avgörande att Bris bevakar även dessa processer. Det finns också en
ökad internationell efterfrågan av Bris kunskap och nätverk för att stärka och utveckla andra
helplines i världen. Agenda 2030 är de av FN fastställda globala målen för fredliga, hållbara
och inkluderande samhällen. De bygger på tre principer: universalitet, delaktighet och
jämlikhet. De globala målen gäller för alla länder och alla människor och Bris bidrar på flera
sätt lokalt, regionalt, nationellt och globalt till målupfyllelsen av Agenda 2030. Regeringar,
civilsamhället, den privata sektorn och andra aktörer måste samverka på alla nivåer för att
målen ska kunna nås.
Det yttersta ansvaret för att barnets rättigheter tillgodoses vilar på staten (Sverige). Under
2018 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) bli lag i Sverige.
Samtidigt finns fortfarande stora brister i barnrätten. Ett exempel är att psykisk ohälsa ökar
bland unga och vården som erbjuds skiljer sig åt inom Sverige. Ett annat exempel är att barn
som flytt till Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda.
Det ideella engagemanget är stort och inget tyder på att det minskar. Däremot verkar
engagemanget ändra karaktär till att bli mer tillfälligt. Bland insamlingsorganisationer är
konkurrensen fortsatt hög och samarbetet inom många områden otillräckligt. Bris har en hög
kännedom (97% bland vuxna, SIFO 2017) och trovärdighet bland barn och vuxna i Sverige och
Bris synlighet har ökat betydligt jämfört med för bara några år sedan.

Vilka insikter har vi fått?
Bris behöver tydligare finnas på en global arena. De globala målens principer om jämlikhet,
deltagande och universalitet ska vara vägledande i Bris verksamhet. Bris vill bryta trenden
med den ökande psykiska ohälsan och behovet av professionellt stöd till barn kommer
fortsatt att vara stort. Bris behöver nå ut till fler barn och till fler grupper av barn. Den ökade
digitaliseringen ställer krav på Bris att hänga med i denna utveckling så att vi finns där barnen
finns.
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Framgångsfaktorer
Bris är en organisation med hög trovärdighet i samhället. 97 procent av alla tillfrågade vuxna
känner till Bris (SIFO 2017), och nästan lika stor andel barn och unga. För att vara relevanta
för våra olika målgrupper ska vi vara närvarande, kunniga och agera modigt.

Närvaro
Närhet till barns röster och berättelser i stödverksamheten ger Bris kunskap och
trovärdighet. Barnet har rätt till inflytande i alla frågor som rör barnet. Bris arbetar på
olika sätt med barns delaktighet och inflytande i planering, utformning och utvärdering av
verksamheten. Genom att tillföra barnets perspektiv höjer vi verksamhetens kvalitét och
stärker Bris trovärdighet.
Ett aktivt deltagande i möten och nätverk är avgörande för såväl en god samverkan
med andra organisationer, myndigheter och politiker som för samarbete inom den egna
organisationen (mellan anställda, förtroendevalda och volontärer).

Kunskap
Bris har en hög kompetens och kunskap om barnets rättigheter och behov. Bris
2
stödverksamhet är professionell och bygger på evidens, beprövade metoder och erfarenhet.
3
Verksamheten genomsyras av ett salutogent förhållningssätt. Bris har gedigen kunskap och
erfarenhet av att bedriva helplines, av påverkansarbete, opinionsarbete och att mobilisera för
barnets rättigheter.

Synlighet
Synlighet genom kommunikation, opinions- och påverkansarbete har en direkt påverkan
på hela organisationen. Synlighet ökar antalet kontakter i stödverksamheten och ger
effekt i påverkansarbetet gentemot politiker, medier och makthavare. Synlighet påverkar
privatpersoner och sponsorer som vill engagera sig.

2 Att jobba evidensbaserat innebär att arbetet grundas på forskning och beprövade metoder.
3 Salutogent betyder hälsofrämjande. Att ha ett salutogent perspektiv betyder att fokus ligger på att öka
begriplighet (att förstå), hanterbarhet (strategier) och meningsfullhet (hopp) som tillsammans skapar en
större känsla av sammanhang (KASAM).
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Mål
Det övergripande målet med Bris verksamhet är att barnets rättigheter stärks.

Målbild 2021
Det märks att något har börjat hända. Barnets rättigheter tas på större allvar i
samhället. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har minskat och barnets
rättigheter har stärkts.
Bris har bidragit till utvecklingen genom att stödja barn, mobilisera aktörer och
påverka beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att göra barns röster hörda.
Bris är tydligt internationellt engagerade och samverkar med ett flertal andra
organisationer på regional, nationell och internationell nivå. Fler barn än någon gång
tidigare får hjälp och stöd av Bris, utifrån barnets behov och rättigheter.
Bris nätverk är den samlande mötesplatsen i samhället för barnets rättigheter.
Allmänheten, de som stödjer Bris och beslutsfattare anser att Bris är den mest
genuina, engagerade och relevanta ideella organisationen när det kommer till att
värna barnets rätt.
Vi ser ett ökat givande från privatpersoner där grunden är månatligt givande.
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Vad ska vi göra för
att nå våra mål?
Bris är en barnrättsorganisation som ska stärka barnets rättigheter genom att:
•

Erbjuda stöd utifrån barnets rättigheter och behov

•

Mobilisera samhället

•

Påverka beslutsfattare

Som barnrättsorganisation ska all Bris verksamhet utgå från FN:s konvention om barnets
rättigheter. Bris är en del av civilsamhället och världen och ska under de kommande
åren verka för att de globala målen i Agenda 2030 förverkligas, med fokus på Hälsa och
välbefinnande (mål 3), Jämställdhet (mål 5), Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)
samt Partnerskap (mål 17).
Syftet med Bris verksamhet är att stärka barnets rättigheter genom att erbjuda varje barn
stöd utifrån barnets rättigheter och behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare
på alla nivåer. En del i påverkansarbetet är att göra barns röster hörda. För att kunna göra
detta i enlighet med barnkonventionen behöver barnet ha inflytande över och möjlighet att
kunna påverka verksamheten. Bris behöver också använda sin samlade kunskap i det arbetet.
För att stärka barnets rättigheter har Bris identifierat tio viktiga steg för att åstadkomma
ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Dessa tio steg är vägledande för Bris
verksamhet under åren 2017–2021.
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Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras
•

Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald
av barn.

•

Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna
som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor.

•

Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets
brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från
beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

•

En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är
prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat
till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris
stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

•

Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt.

•

Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn
och unga, att stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld.

•

Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan
nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets
rättigheter.

•

Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar
förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

•

En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering
genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra
organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner.

•

Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för
verksamheten.
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Vad behöver vi för
kompetens?
Bris ska kombinera ett professionellt arbetssätt och ideellt engagemang. Det betyder att all
verksamhet är kvalitetssäkrad, oavsett om den genomförs av volontärer, förtroendevalda eller
anställda.
Allt stöd på Bris är professionellt, kvalitetssäkrat och vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet.
Verksamheten vilar på evidens och beprövad kunskap. Verksamheten utvärderas kontinuerligt.
Allt stöd till barn och unga är i alla delar vuxenlett och bemannas av anställd personal med
utbildning och kunskap att möta barn i utsatta situationer.
Anställda och förtroendevalda i hela organisationen har kunskap om barnets rättigheter och
kunskap om innebörden av en ideell organisation.

Relationer
Bris samarbetar med andra aktörer för att bli starkare och nå ut till fler. Bris tillämpar etiska
riktlinjer i alla samarbeten utifrån fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor
och korruption. Organisationer och företag som Bris samverkar med ska visa ansvar inom dessa
områden. Bris samarbetar aldrig med organisationer eller företag som bedriver verksamhet i
strid med Bris värderingar, eller som har kopplingar till alkohol-, tobaks-, porr-, prostitutionseller vapenindustrin, som utgår från odemokratiska värderingar, som diskriminerar på
grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, eller har koppling till barnarbete.
Bris följer riktlinjerna för Svensk insamlingskontroll och FRII (Frivilligorganisationernas
4
insamlingsråd), vilket stärker
organisationens trovärdighet.

14

Bris långsiktiga plan för 2017-2021

Uppföljning och
utvärdering
Bris är en lärande organisation. Det betyder att vi hämtar och använder kompetens internt
och externt. Bris följer regelbundet upp organisationens kännedom och anseende hos
allmänheten. Verksamhet och större strategiska beslut planeras och utvärderas utifrån den
skillnad verksamheten gör för barn.
Bris långsiktiga plan antas av kongressen och ligger till grund för organisationens
verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten.
Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten och ser årligen
över långsiktiga mål för att säkerställa att organisationen följer strategi och verksamhetsplan.
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”Tack Bris för att ni
har funnits där för
mig. Ni har varit en
del av min utveckling
från nedstämd och
redo att dö till en
person som älskar
livet. TACK!”
- Mejl till Bris
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BRIS STADGAR
1§

Föreningens namn

Föreningens namn är Bris – Barnens rätt i samhället.

2§

Ändamål

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
och barnsynen i denna.
Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter
och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under
18 år.
Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris
ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och
unga i utsatta situationer.
Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl.a. genom att:
•

Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället.

•

Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög
tillgänglighet. Stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov.

•

Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets
rättigheter.

•

Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla
kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden. Kunskapen om
barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns
delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris får del av kunskapen
genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra
organisationer.

Bris ska ha en närvaro i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och
andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara
tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är.

3§

Organisation

Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande
organ. Bris är indelat i regioner.
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4§

Säte

Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

5§

Medlemskap

Den som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Avgift som inkommer till
föreningen under tiden januari-september avser innevarande kalenderår, om inte avgift för
innevarande kalenderår redan är betald. I sådant fall ska den avse påföljande kalenderår.
Avgift som inkommer till föreningen under tiden oktober-december avser påföljande
kalenderår. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken
medlemsavgiften betalats.
Endast fysiska personer kan vara medlemmar i Bris. Medlemskapet är personligt.
Vårdnadshavare till barn kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets
samtycke. Föreningens enskilda medlemmar tillhör en av föreningens regioner.
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlagt årsavgift anses även ha
utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken
årsavgift inte har betalats.
Medlem som skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som
föreningen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot föreningens
mål eller intressen kan uteslutas som medlem av styrelsen. Medlem äger rätt att yttra sig före
ett sådant beslut.

6§

Säkerhet

Bris ska ha rutiner för att barn skyddas och är trygga i Bris verksamhet.
Bris ska se till att utdrag ur Polismyndighetens register för arbete med barn begärs in enligt
gällande lag.

7§

Kongress

Ordinarie kongress ska hållas vartannat år under andra kvartalet på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Extra kongress ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller om föreningens revisorer
eller minst hälften av det totala antalet kongressombud som valts vid det senaste
medlemsmötet i vardera region, gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra
kongress ska hållas senast två månader därefter.
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8§

Ärenden vid kongress

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:
1. kongressens öppnande
2. fastställande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande
3. val av ordförande vid kongressen
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. kongressens behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av granskningsutskottets rapport
10. föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
11. fastställande av resultat- och balansräkning
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för vart och ett av de senaste två
räkenskapsåren
13. långsiktig plan (fyra år) för Bris,
14. förslag från styrelsen (propositioner) samt inkomna övriga förslag (motioner)
15. val av styrelseordförande
16. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
17. val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
18. fastställande av arvode för styrelsen
19. val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till och med nästkommande
ordinarie kongress
20. val av regionernas representanter till granskningsutskottet, samt ersättare till dessa,
för tiden fram till och med nästkommande ordinarie kongress
21. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
22. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen
23. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår
24. övriga ärenden
25. kongressens avslutande.

9§

Kallelse till kongress

Kallelse till kongress utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till kongressombud,
styrelseledamöter, valberedning, granskningsutskott, revisorer och revisorssuppleanter samt
till av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
kongressen.
Kallelse till ordinarie kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen. Till
kallelsen fogas; förslag till dagordning, årsredovisning med revisions- och
verksamhetsberättelse för de två senaste räkenskapsåren, långsiktig verksamhetsinriktning
för Bris, valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer,
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granskningsutskottets rapport, förslag till uppdragsbeskrivning för valberedning samt
inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna.
I kallelse till ordinarie kongress ska särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt 8
§14. Ärenden som inte upptagits i kallelsen och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar
ska behandlas vid kongressen, får inte företas till avgörande om inte samtliga kallade
kongressombud eller dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet
avgörs.
Kallelse till extra kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
kongressen.
Kallelse till extra kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen samt det
eller de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Extra kongress får inte fatta beslut i
andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen om inte samtliga kallade kongressombud eller
dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet avgörs.

10 §

Motioner

Motionsrätt till kongressen tillkommer medlem. Motioner ska vara skriftliga och inlämnas till
styrelsen senast den 25 mars samma år som kongressen ska hållas.
Styrelsen ska behandla varje motion och upprätta ett yttrande med förslag till beslut.

11 §

Beslutsordning vid kongress

Beslut och omröstning vid ordinarie och extra kongress sker genom kongressombud. Totalt
utses 7 kongressombud per region för två år i taget vid respektive regions ordinarie
medlemsmöte enligt 22 §. Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt vid
kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen, dock inte i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen (8 § p. 12), val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
(8 § p.17), fastställande av arvode för styrelsen (8 § p. 19), val av revisorer och
revisorssuppleanter (8 § p. 20) eller val av regionernas representanter till
granskningsutskottet samt ersättare till dessa (8 § p. 21).
Revisorer, ledamot av granskningsutskottet samt eventuella ledamöter i av styrelsen utsedda
utskott har yttrande- och förslagsrätt. Kongressen kan välja att ge gäster och experter
yttrande och förslagsrätt.
Med undantag för vad som anges i 24 och 25 §§ och vid personval, fattas beslut i sakfråga
med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid personval anses den vald som fått flest röster
(relativ majoritet). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och
frågor där styrelsen inte äger rösträtt, då lotten avgör. Beslut fattas efter öppen omröstning.
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär.
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12 §

Protokoll vid kongress

Vid kongress ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det
ska justeras av ordföranden vid kongressen om hen inte har fört protokollet, och av minst en
justeringsperson som kongressen har utsett.

13 §

Nationell valberedning

Den nationella valberedningen ska bestå av fem ledamöter, med personliga ersättare, och ha
en bred representation från regionerna.
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen, att föreslå val av revisorer samt
val av ersättare till granskningsutskottet.
Mandatperioden motsvarar en kongressperiod. Särskild uppdragsbeskrivning för
valberedningen fastställs av kongressen.

14 §

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som
kongressen beslutat om. Endast medlem kan vara ledamot eller suppleant i styrelsen.
Ledamöterna och suppleanterna utses av kongressen. Mandattiden för styrelseledamöterna
och suppleanterna är två år. Styrelsen sammanträder omedelbart efter kongressen för
konstituering.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen ska förordna två eller flera personer
till firmatecknare. Styrelsen ska utfärda attestregler. Styrelsen kan utse en eller flera
arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor som styrelsen ansvarar för. Styrelsen upprättar
förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen inför ordinarie kongress.
Kongressen beslutar om en långsiktig plan för Bris, styrelsen fastställer budget samt
verksamhetsplaner inom ramen för denna och andra av kongressen fastställda beslut.

15 §

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt då ordföranden eller en ledamot
begär det.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens
beslut det förslag som fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Röstning sker öppet.
Sluten omröstning sker vid personval om ledamot så begär.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska undertecknas av protokollförare
och justeras av ordföranden, om hen inte har fört protokollet samt av ytterligare en ledamot
som styrelsen därtill utsett.
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16 §

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

17 §

Kansli och generalsekreterare

Den dagliga verksamheten utövas genom föreningens kansli och ska ledas av en
generalsekreterare, som utses av styrelsen. Generalsekreteraren är föredragande i
styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening.
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen
fastställer.

18 §

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

19 §

Revision

För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med en
årsredovisning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse.
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas två
revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en
suppleant vara auktoriserad revisor. Styrelsen ska till revisorerna senast den 1 mars
överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska
avlämna revisionsberättelse senast en månad före kongressen.

20 §

Granskningsutskott

I föreningen ska finnas ett särskilt granskningsutskott. Granskningsutskottet ska bestå av en
representant från varje region samt totalt två ersättare. Ledamöterna i granskningsutskottet
nomineras av medlemsmötet för vardera region och utses av kongressen.
Granskningsutskottet har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs, samt att beslut på
kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottets rapport ska delges styrelsen och
föredras vid kongressen. Ledamöter i granskningsutskottet kan inte samtidigt inneha andra
förtroendeuppdrag i Bris.

21 §

Regioner

Bris är indelat i regioner som varje medlem tillhör. Antalet regioner i Bris och deras
geografiska verksamhetsområde fastställs av kongressen.
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Vartannat år hålls ett ordinarie medlemsmöte, och däremellan då det bedöms erforderligt
extra medlemsmöte, enligt 22 § inom varje region. På så sätt arbetar Bris för att ta till vara på
det ideella engagemanget hos medlemmarna samt utveckla relationen mellan Bris anställda
och Bris medlemmar.
Regionen har att följa de policys, riktlinjer och strategier som fastställs av styrelsen inom
ramen för av kongressen fastställda beslut. Var för sig och tillsammans företräder regionerna
hela Bris.
I varje region ska det finnas ett regionråd (advisory board) bestående av minst fem och högst
tio personer som väljs vid regionens medlemsmöte. Styrelsen har till uppgift att fastställa en
övergripande arbetsbeskrivning för regionråden. Regionrådet har till uppgift att, utifrån av
styrelsen fastställd arbetsbeskrivning, mobilisera samhället regionalt för barnets rättigheter.
Chefen för regionenheten sammankallar regionrådet till möten.

22 §

Medlemsmöte

Ordinarie medlemsmöte ska hållas per region, senast under mars månad vartannat år, det år
då ordinarie kongress ska hållas. Styrelsen kallar medlemmar samt den regionala
valberedningen till ordinarie medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida,
eller på annat sätt minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats
för mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska
behandlas vid mötet.
Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. medlemsmötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötets ordförande
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. medlemsmötets behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av Bris verksamhetsberättelse
10. motioner till kongressen
11. val av medlemmar i regionråd (advisory board)
12. val av ledamöter till den regionala valberedningen fram till och med nästa ordinarie
medlemsmöte
13. den regionala valberedningens framläggande av förslag till val av kongressombud
samt dessas ersättare
14. val av kongressombud samt ersättare för dessa att representera regionen vid
föreningens kongress under nästkommande två år.
15. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
samt ersättare i den nationella valberedningen
16. nominering av en ledamot samt ersättare till den nationella valberedningen
17. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
till granskningsutskottet
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18. nominering av en ledamot till granskningsutskottet
19. övriga ärenden
20. medlemsmötets avslutande.
Extra medlemsmöte ska hållas när det bedöms erforderligt. Styrelsen kallar medlemmar
till extra medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, eller på annat sätt
minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet. Till
kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska behandlas vid
mötet.
Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt vid medlemsmöten. Rösträtt kan inte
utövas genom fullmakt. Beslut kan endast fattas i de frågor som upptagits på
dagordningen.

23 §

Protokoll vid medlemsmöte

Vid medlemsmöte ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av
protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid medlemsmötet om hen inte har fört
protokollet, och av minst en justeringsperson som medlemsmötet har utsett.

24 §

Regionala valberedningar

De regionala valberedningarna ska bestå av minst två och högst tre ledamöter samt totalt
två ersättare. Ledamöterna och dessas ersättare utses av medlemsmötet i respektive
region. De regionala valberedningarnas uppgift är att till medlemsmötet föreslå val av
kongressombud och medlemmar i regionråd (advisory board), samt att till medlemsmötet
föreslå ledamöter till granskningsutskottet samt ledamöter och ersättare till den nationella
valberedningen som medlemsmötet ska nominera till kongressen för beslut.

25 §

Stadgeändringar

Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en ska
vara ordinarie.

26 §

Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan fattas med fyra femtedelars majoritet vid två på
varandra följande kongresser varav den första ska vara ordinarie. Vid upplösande av
föreningen ska styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar används till sådana
ändamål som överensstämmer med Bris ändamål.
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RESULTATRÄKNING (TSEK)

Utfall Prognos

Budget

Prognos

2019

2020

2021

2022

2 090

2 158

2 304

2 410

Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag och företagssamarbeten
Postkodlotteriet basstöd
Stiftelser/organisationer

26
22
9
1

24
27
10
2

24
29
11
4

26
31
9
3

Summa gåvor

58 220

Medlemsavgifter
Gåvor

018
013
000
189

720
690
000
700

65 110

713
983
000
348

70 044

196
782
000
800

70 778

Bidrag
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
Övriga statliga bidrag
Projektbidrag stiftelser och föreningar
Bidrag från kommuner/regioner

4
3
11
6

Summa bidrag

26 613

21 600

26 134

22 002

805
0
665

1 500
0
1 030

903
0
0

950
0
350

TOTALA INTÄKTER

88 393

91 398

99 385

96 490

KOSTNADER

Utfall Prognos
2019
2020

Budget
2021

Prognos
2022

-57 117
-14 554
-2 018
-73 689

-54 355
-16 756
-2 100
-73 211

-58 119
-16 217
-2 342
-76 678

-61 606
-16 866
-2 412
-80 884

Direkta verksamhetskostnader

-12 806
-3 512
-16 318

-11 648
-3 265
-14 913

-16 409
-3 678
-20 087

-16 901
-3 788
-20 690

TOTALA KOSTNADER

-90 007 -88 124 -96 765

RESULTAT**

-1 614 3 274

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

Enhetsskostnader exkl. internfördelningar

300
934
570
809

4
6
3
7

300
800
300
200

5
2
11
6

000
302
930
902

5
2
8
6

050
100
752
100

Direkta verksamhetskostnader
Stöd- och regional verksamhet, Kommunikation/Opinion/Påverkan
Insamling
Administration

Totala direkta verksamhetskostnader
Kostnader för fördelning till verksamheten
Ekonomi/HR/IT/Stab
Gemensamma kostnader BRIS

*Bokslut publiceras i april 2021.

2 620

-101 574

-5 084

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av
samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.
Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där
du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, tar del av rapporter inom olika områden och där
du får dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
VEM KAN VARA MED?
Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar med och för barn. Du kan vara verksam inom
den ideella, offentliga eller privata sektorn. Näringslivet är självklart också välkomna.
Nätverket vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda.
Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Några gånger
per år får du också Bris nyhetsbrev med information om viktiga barnrättsfrågor. Allt
kostandsfritt! Vill du gå med eller har du frågor, mejla till natverk@bris.se

Antal betalande medlemmar i Bris

