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§  74 Ansökan  från  BRIS, Barnens rätt  i samhället

INLEDNING

BRIS, Barnens rätt i samhället, region Mitt har inkommit med en ansökan om 49 000

kronor i bidrag för år 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/61/1, ansökan från BRIS

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
_a_t_t avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället,

samt att för egen del besluta

a_tt uppdra till kommunchefen att rapportera till Krisledningsnämnden hur Sala

kommun arbetar med att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara under

coronakrisen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

LU: avslå ansökan från BRIS, Barnens rätt i samhället,

samt att för egen del besluta

a_tt uppdra till kommunchefen att rapportera till Kris]edningsnämnden hur Sala

kommun arbetar med att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara under

 

coronakrisen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Justerandes s'gn Utdragsbestyrkande

l/t, ”



á



 

Kommunstyrelsen

Anders Wigelsbo 2020-03-27

Box 304, 733 25 SALA

Ansökan om bidrag

Bris—en samhällsbärande iunkiinn liir Sveriges lira miljoner barn i coronakrisen

Bris myran Miri ansöker härmed om 49. aan kranar !” bidrag för år 2020
Effekterna  av coronaviruset  berör  nu, på ett eller  annat sätt,  alla barn. Bilder på tomma hyllor  i

matbutiker, människor med ansiktsmask, stängda gränser och prat om sjuka och döda är

skrämmande. När många föräldrar dessutom inte kan vara på sina arbetsplatser, flera förskolor

stängs och kalas ställs in rubbas vardagsrutiner och känslan av fara förstärks.

Alla barn är olika. Men alla barn har rätt till trygghet och ingen ska lämnas ensam med det de hör och

läser. För barn som redan lever i utsatthet riskerar krisen att på allvarliga sätt göra livet ännu värre.

Många barn har vuxna som kan tillgodose barnets behov, men inte alla. För dem är det extra viktigt

med ett tydligt och tryggt stöd med hjälpande vuxna utanför familjen. Där finns Bris.

Bris roll är att finnas till hands för barn som saknar en vuxen att prata med. Barn berättar dagligen

för Bris att de inte blir lyssnade på, inte får stödet de har rätt till eller inte får tillräcklig information i

kontakt med det offentliga. Här fyller Bris en viktig funktion. lkristider fyller Bris en extra viktig

samhällsfunktion för oroliga barn. Bris viktigaste uppgift varje dag är att trygga, lugna och stärka

barnets känsla av kontroll.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt samtalsstöd via

chatt, mejl och telefon varje dag, året runt till alla barn upp tiii'18 år oavsett i vilken kommun de bor.

Varje barn som kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator.

Coronapandemin kan få långtgående ekonomiska konsekvenser vilket kraftigt skulle kunna drabba

Bris som en ideell barnrättsorganisation. Detta äventyrar framförallt stödet till ba rn med oro för

coronaviruset och barn i utsatta situationer. Bris vädjar nu till er, och landets samtliga kommuner, att

säkerställa barns rätt till stöd under hela coronakrisen genom följande tre prioriteringar:

1. Stöd barn genom att stödja Bris!

Kommunens budget är ett kvitto på hur mycket barn prioriteras. Som landets största stödlinje för

barn, ökar Bris nu successivt öppettiderna i telefon, chatt och mejl. Men den fortsatta utvecklingen

av våra öppettider är helt beroende av utomstående finansiering. Barns kontakter med Bris fortsätter

att öka och 2019 hade Bris 27 143 kurativa samtal med barn och unga i hela Sverige. Bris ser en

oroande utveckling i samtalen med ökande allvarsgrad, utbredd psykisk ohälsa och vittnesmål om

våld. Bris erbjuder även ett indirekt stöd till barn via Bris vuxentelefon om barn på svenska, engelska

och arabiska.

2.  Sprid  barnvänlig samhällsinformation till barn!



Visa barn att deras oro tas på stort allvar inom er kommun. Barn har rätt till barnvänlig information.

Utöver att stötta barn direkt och indirekt via vuxna i barnets närhet tillhandahåller Bris även konkret

samhällsstöd i nära samarbete med centrala myndigheter som MSB, samt via press och media. Bris

ger exempelvis information direkt till barn genom lokalradio och program som Lilla aktuellt i SVT.

Stötta barnen  i  er kommun genom att sprida Bris material i kommunens alla kanaler.

3.  Visa  att ni är en kommun som bryr sig om barn, på riktigt!

Bris välkomnar att er kommun återkopplar och berättar för barn, på ett barnvänligt och tillgängligt

sätt, hur kommunen arbetar för att säkerställa barnets behov och intresse under hela krisen.

Alla barn är olika men alla barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Särskilt  i  kristider har barn

rätt till trygghet, stöd och information där inga barn ska lämnas ensamma med sin oro.

Låter kommun vara med och stödja Bris viktiga arbete!

Vänliga hälsningar,

Olle Pallin-Cox

Regionombud, Bris region Mitt

bris.mitt@bris.se

i” Vad är Bris?
o  Bris grundades  1971  och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganlsatlon.

. Vår vision är att varje  barn  känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets

rättigheter tillgodoses.

0  Vi arbetar för att stärka barnet rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov,

mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

'  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionslagen, utgör grunden för Bris arbete och

Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmäl iAgenda 2030.

0  En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den största mötesplatsen för barnets rättigheter i

Sverige med drygt 5 000 medlemmar. Nätverket erbjuder professionella från olika delar av

samhället, det offentliga, privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och

fortbildning.

' Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn står i direkt relation

till det ekonomiska stöd vi får.

' Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta  barn  och unga på deras arenor och

erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.

. 2016—2018 hade Bris 77 500 kuratlva kontakter med barn via chatt, mail och telefon.

Bris  — Barnens rätt i samhället
Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen

Tel: 08-598 888 00

www.bris.se lOrg.nr: 80 20 13-3420

PG: 90 15 04—1  I  BG: 901-5041



 

Exempel  på vad barn lyfter i  samtal  med  Bris  om coronaviruset

Barn som hör av sig är oroade och rädda. De vill prata om och ha stöd i sin oro för

sjukdomen och för de konsekvenser förändringarna  i  samhället får för dem själva och andra.

De vill ha hjälp förstå och hantera all den information de översköljs av. Här är några exempel

från Bris chatt och mail:

Det här med  corona  viruset. Borde man vara orolig eller inte? Jag känner att jag inte kan

förstå det och alla säger så olika saker. Så jag klarar typ inte och lyssna för jag blir bara

mer förvirrad....

Det kommer ju typ bli så att man inte kommer kunna tänka ”om jag får  corona”, utan

snart är det ju liksom dax att man måste tänka "när jag får  corona”.  Jag vill verkligen inte

ha det. Jag vet inte hur jag ska bli av med oron. Men jag måste bli det, för annars

kommer jag gå sönder.

Jag stressar över det här  corona  smittandet. Försöker att få bort det ur huvudet men det

sitter alltid i bakhuvudet.

Jag vågar inte. Jag blir jätterädd o vet inte vad jag ska göra. Jag tänker katastroftankar

och kan inte vara glad längre typ. Nästan som att jag blir deprimerad. Allt jag hör om

karantän och att människor bunkrar gör mig mer orolig... Jag vill bara att allt ska bli som

vanligt igen. Är rädd att detta kommer hälla i sig länge.

Mina föräldrar låter mig inte gå till skolan på grund av att de är rädda att jag ska smittas

med Corona. Jag tycker att det är orättvist och har försökt prata med dom. Allt de frågar

är om jag känner några symptom, om dom ska ringa sjukhus eller typ är du sjuk näs du

just eller typ hastade du? Dom fattar inte att jag måste få gå, det jag missar nu avgör

mitt betyg.

Jo jag skulle vilja prata om corona-viruset. Jag är väldigt orolig över att bli smittad, att

någon imin närhet smittas och vad konsekvenserna av det kan bli. Jag är rädd att detta

är slutet på allt. Att jag kommer att dö av corona.

Jag är också väldigt rädd för att hela samhället ska stängas ned och att det ej kommer

att finnas någon mat kvar. Vi i min familj har inte bunkrat upp något för vi vill inte ta

några förhastade slutsatser.



 

Det känns som om det blir så himla mycket nu, information från kommunen att om man

kände sig lite förkyld skuiie man stanna hemma och detär också mycket från expressen

och aftonbladet. Som t.ex att, nya fail i Sverige, hål! er hemma, man kan då av det osv.

Det får mig att bli orolig.

Jag är orolig för att min iiiiebror ska få Corona. Han tiiihör en riskgrupp. Jag har pratat

med mamma och pappa men de är inte lika oroliga som jag är.


