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Varför finns bris?

Gunell Linde, Bris grundare

1971 blev en treårig flicka ihjälslagen av sin styvpappa i 
Stockholm. Flickans död gjorde många upprörda, 
däribland barnboksförfattaren Gunnel Linde och 
journalisten Berit Hedeby. 

Gunnel och Berit nöjde sig inte med att vänta på att 
politiker skulle agera. Istället arrangerade de en 
utställning med bilder på barn som utsatts för vuxnas 
våld, vilket blev startskottet för Bris. 

Efter åtta års intensivt lobbyarbete blev Sverige det 
första landet i världen med en lag mot barnaga. 
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Milstolpar under bris första 50 år

1971 Bris startar som en aktionsgrupp för att stoppa våld mot barn.
1979        Förbudet mot barnaga införs.
1980 Barnens hjälptelefon öppnar.
1989 Barnkonventionen börjar gälla 20 november. 
1993 Barnombudsmannen bildas i Sverige, den första på posten blir Bris kanslichef. 
2001 Bris-mejlen öppnar. Sex år senare startar Bris-chatten.
2003 Bris är med och startar det internationella nätverket Child Helpline International. 
2013 Bris stöd bemannas med utbildade kuratorer och öppettiderna utökas. 
2016 Bris nätverk startar – mötesplatsen för barnets rättigheter.
2020 Efter drygt 30 års kamp blir barnkonventionen svensk lag.
2021 Bris börjar äntligen att hålla öppet dygnet runt.
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Vad gör bris idag?
Vi stödjer barn, mobiliserar samhället och gör barns röster hörda – varje dag.

• Sveriges ledande barnrättsorganisation

• Ideella och politiskt obundna, finansernas genom insamling

• Bedriver Sveriges nationella stödlinje 116111 för barn och unga och erbjuder olika typer av gruppstöd

• Ger stöd till vuxna i frågor om barn via Bris vuxentelefon

• Samlar vuxna som arbetar med barn för kunskapsutbyte i Bris nätverk

• Driver opinion och påverkar beslutsfattare

• Fungerar som remissinstans för lagförslag som påverkar barn

• Utbildar och föreläser om barns livssituation, barnets rättigheter och att ge stöd

• 2021 öppnar Brismottagningar där barn särskilt utsatta situationer kan få nära stöd
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”Pappa brukar slå mamma men 
nu när vi är hemma hela tiden 

så slår pappa hela tiden.”
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”Skolan är ju rolig för att man får 
träffa sina kompisar och nu är det 

roliga borta och bara det stressande 
och jobbiga kvar.”
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”Min mamma är rädd för att hon ska få
corona. Hon vill inte att jag ska lämna
lägenheten alls. När jag inte lyssnade 

på henne slog hon mig och drog mig i 
håret.”
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”Jag och mina kompisar är 
oroliga att en annan kompis blir 
slagen hemma. Nu under corona
får hon inte ens lämna sitt rum. 

Förut fick hon träffa oss 
ibland. En gång berättade hon 

att hon blivit slagen i ansiktet 
av sin mamma.”
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CoronaKommissionen
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10,5 % Kommunens 
beslutsfattare har lyssnat på 
barns åsikter om pandemins 

konsekvenser för dem

17,1 % Kommunens 
ordinarie barnrättsarbete har 

prioriterats

15,5 % Kommunens 
ordinarie barnrättsarbete har 

nedprioriterats

20,4 % Nej18,8 % Kommunens arbete 
har innefattat en eller flera 
barnkonsekvensanalyser

28,7% Vet ej

Barn pandemin påverkat kommunens 
barnrättsarbete? 
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Vikten av information till barn
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Övergripande slutsatser



bris.se

Bris rekommenderar
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• Att stat, regioner och kommuner tar höjd för ett ökad vård- och stödbehov
Barn och unga vars mående har försämrats under året kan komma behöva ökad vård och 
stöd. Bris rekommenderar tillsättande av resurser för en sådan utveckling.

• Att huvudmän säkerställer skolors beredskapsförmåga vid kriser
Skolans verksamhet måste bland annat garantera varje barns tillgång till en god 
undervisning, en närvarande elevhälsa, lunchmat och digital teknik.

• Att kommuner i större utsträckning erbjuder förebyggande och 
tillgängligt föräldraskapsstöd
För att ge föräldrar goda förutsättningar att kunna hantera oro och konflikter som 
uppstår i familjen.

• Att tillgången till nära samtalsstöd för barn ökas, i hela landet
Vardagligt samtalsstöd är en mycket viktig insats för att rusta barns förmåga att 
förstå och hantera utmaningar i livet.
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• Att barn i utsatta situationer ges ökade möjligheter att på egen hand söka stöd
Det är av stor vikt för barn som växer upp med föräldrar med psykisk ohälsa, 
missbruksproblematik eller våld i hemmet. Inklusive tillgång till insatser som inte förutsätter 
vårdnadshavares medgivande.

• Att myndigheter sprider aktuell och relevant barnanpassad information
Såväl under pågående som framtida samhällskriser behöver barn få anpassad 
information om det som påverkar barn.

• Att Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att följa upp barns psykiska hälsa
För att inhämta nödvändig kunskap i arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa, såväl under framtida pandemier som under mer normala 
samhällstillstånd. 

• Att en utredning kring barns utsatthet genomförs
En utredning med syfte att kartlägga hur pandemin och följande samhällsåtgärder har 
påverkat barns utsatthet, med särskilt fokus på våld. Genom att dra lärdomar kan det 
våldspreventiva arbetet stärkas framåt.
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Tack!


