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För många barn är förskola och skola den mest trygga platsen. En plats där barn får mat och trygghet. 

När nu många barn istället är hemma krävs lite mer av oss vuxna runtomkring. Vi behöver se barnen och 

agera för barnen vi är oroliga för. Det kan vara en grannes barn, en kompis barn, en kollegas barn eller 

barn som du möter på annat sätt. Nu är tid för mer kurage och omtanke!

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 eller till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50  

(om du har oro för vuxen eller barn).

Kom också ihåg att barn som är mer hemma tillbringar mer tid på nätet, vilket i sig kan kan öka risken att 

utsättas på nätet.

Fråga barnen vad de möter på nätet. Påminn barnen att om någon, barn som vuxen, ber om att få se av-

klädda bilder eller filmer eller på något sätt använder sig av hot eller bekräftelse för att få barnet att göra 

som hen vill – då ska barnet omedelbart säga till en vuxen! Påminn om att det aldrig någonsin är barnets 

fel oavsett vad som händer och att du aldrig kommer döma barnet. 

Tillsammans skapar vi tryggare miljöer för barn i en svår situation!

Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du hittar information på din kommuns hemsida. Ring och berätta vad som 
gör dig orolig. Det kan handla om att barnet ofta har trasiga, för små eller för tunna kläder. Att barnet uppvisar oro, 
ledsamhet, ofta har svåra mardrömmar, ångest eller på att sätt uttrycker otrygghet. Det kan handla om att du hör skrik, 
gråt eller dunsar från lägenheten intill. Det kan handla om ensamma barn som rör sig själva i kvarteret där du bor 
under tider då barn borde vara hemma. Du behöver inte VETA hur det är utan endast uppleva ORO.

Prata med barnen! Fråga hur det är hemma och berätta var du bor eller hur de kan nå dig så att barnet har en väg ut 
OM något skulle hända! 

Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112! 

Knacka på! Du kan alltid också gå och knacka på hos den granne där du upplever oro. Berätta vad som gör dig orolig 
och fråga hur allt är. Säg också klart och tydligt var du bor och finns om det är så att någon behöver något. Tillsammans 
kan vi se till att fler barn upplever trygghet och att vi inte lämnar barnen ensamma i en svår stund. 

En förening som verkar för att alla ska få leva i hem fria från rädsla och våld.

Till ALLA vuxna:


