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VERKSAMHETSÅRET 1994.

Del 1 - Föreningen
Styrelsen för föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom
avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 1994:

ORGANISATION
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Erik Melinder
Agneta Simonsson
Elisabeth Cedering
Asa Forsman
Margareta Peterson
Agnetha Sylwan-Nelander

Referensgrupp
Fred Hedberg

Helene Sellgren
Gudrun Roos
Göran Kjellberg,
Monica Karlsson
Eva Egnell,
Maud Läth
Erik Melinder
Margareta Peterson

Representant för nämnden för sociala
och mångkulturella frågor
"

barnläkare
Klockarbols förskola
Kom munledningskontoret
Eriksbergsskolan
Föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom
Il

Styrelsen har sammanträtt fem gånger och referensgruppen fem gånger.
Föreningen har haft sju medlemsmöten varav ett årsmöte och en vårfest.
En höstkonferens arrangerades i Sätra Brunn 30 sept-1 okt med 16
deltagare.
Revisorer
Ordinarie revisor Inger Hedberg
Revisorsuppleant Olof Petrusson
Valberedning
Sammankallande
Ledamöter

Gunhild Westerstrand
Thomas Jansson
Kicki Thornberg

FÖRENINGS MÖTEN

19 januari
Mötet hölls i Konstmuseets kök och 20 medlemmar deltog. Diskussionen
rörde sig om det kommande verksamhetsåret med bl a synpunkter på
ändrade jourtider. Föreningen beslöt att i fortsättningen ha öppet mellan
17.00 och 21.00, eftersom BO har märkt att en del barn och ungdomar
ringer vid den tiden.
En lista, "Vart vänder man sig", delades ut. Gunilla drog olika exempel på
samtal, där man kan slussa vidare med hjälp av listan.

15 februari
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar lämnades rapporter dels om den
förestående invigningen av Barnens Hus, döpt till 26an, dels om den
kommande Ungdomstelefonen.
Därefter berättade Anette Sletten från Råd och behandlingsgruppen och
Malin Jademark från Ungdomsenheten om arbetet med missbrukande
vuxna och ungdomar.
6 mars
Utbildningsdag med Margareta Berggren, som föreläste och instruerade om
förhållningssätt vid jourtelefonsamtal, olika typer av samtal och
förberedelser inför samtal.
17 maj
Barnombudsmännen gav en fyllig rapport om pågående verksamheter,
varefter medlemmarna ånyo diskuterade jourverksamheten,
ansvarsfördelnig inom föreningen samt kriterier för medlemsskap.

8 september
Maria Larsson, ALU-anställd hos föreningen hälsades välkommen, en
helgkonferens i Sätra Brunn planerades och barnombudsmännen
rapporterade från verksamheten. Göran Kjellbergs stora utvärdering av
Barnombudsmannens verksamhet 1988-1992 anmäldes.

30 september- I oktober
Planerings- och verksamhetskonferens i Sätra Brunn, där alternativa
arbetssätt för föreningsmedlemmarna ordentligt penetrerades. Dessutom
berättade Elisabeth Cedering om rutiner inom Individ och Familjeomsorgen
och Gunilla Oltner och Agnetha Sylwan-Nelander om De tysta barnen.

25 oktober
Mötet blev en uppföljning av Sätra Brunnkonferensen.

JOURVERKSAMHETEN
Jourtelefonen har haft öppet vid 57 tillfällen under året. Fasta öppettider
har varit måndagar och torsdagar mellan klockan 17.00 - 21.00 ( utom i
januari då de gamla tiderna 18.00 - 22.00 fortfarande gällde).
Det genomsnittliga antalet samtal per jourtillfälle är 0,8.
Telefonsamtalen har till övervägande delen handlat om ensamhet och
psykiska problem. Därefter i nämnd ordning: invandrarproblem, föräldrakonflikter, sexuella övergrepp, kärleksproblem och mobbning.
De flesta samtalen har kommit från gruppen 13 - 16 år, gruppen 9 - 12 år
står som god tvåa. Antal samtal från flickor är fyrdubbelt mot pojkarnas.
Påfallande många vuxna har tagit kontakt med jourtelefonen, för att rådgöra om problem av olika slag.

ÖVRIG VERKSAMHET
*

Helgen 4-5 mars startar 26:an i Mikaelsgården.

* 20 mars sker premiären för Ungdomstelefonen, föregången av ett flertal

utbildningstillfällen, ledda av Gunilla Oltner och Hillevi Berlehagen.
*8 maj deltar Åsa Forsman och Annette van der Maarel vid Ersmäss på St
Eriks torg, där de uppträder som spågummor.
* 27 maj medverkar föreningen med bok- och informationsstånd på Stora
torget under Uppsala Marknad.

* 15 oktober visas föreningens utställning om FN-konventionen om Barnets
rättigheter på Stora torget under manifestationen för FNs familjeår.
Utställningen flyttades sedan till Stadsbiblioteket, där den visades under
14 dagar för att sedan flyttas till Gottsundabiblioteket respektive
Bäcklösaskolan.
Under manifestationen talade Gunilla OJtner om föreningens verksamhet.
22 november visades föreningens utställning på nytt, denna gång i
Missionskyrkan vid ett seminarium för politiker och tjänstemän om FNkonventionen.

*

* 1S december flyttade föreningen till nya lokaler, från Fyristorg 6 till
Kungsgatan 47 A.

Del 2 - Barnombudsmannen
INLEDNING
Barnombudsmannen i Uppsala (BO), som inte är någon myndighet, har
funnits sedan 1 april 1988. Denna verksamhet blev och är fortfarande den
första i sitt slag i Sverige. Arbetsgivare är föreningen Jourtelefonen för
Barn och Ungdom, som får föreningsstöd från kommunen. Till och med
september 1993 fanns det tre halvtidsanställda personer i verksamheten,
men därefter har två personer varit anställda på halvtid.
Eftersom BO inte är en myndighet är det många som vågar ta kontakt, som
annars aldrig skulle ha sökt hjälp. De flesta som ringer är anonyma och kan
ringa för "att bara prata". Därför har vi också kunnat hjälpa många innan
problemen blivit för stora.
·
Vårt arbete kan liknas vid ett slags "första hjälpen".
Barnombudsmannens huvudsakliga verksamhet riktar sig till barn och
ungdomar, men också till vuxna som behöver stöd, hjälp och råd. Kontakten
sker mestadels per telefon men även via personliga besök eller brev.
Förutom stödverksamheten bedrivs utrednings-, informations- och
utvecklingsarbeten som rör barns och ungdomars behov och intressen.
I vårt arbete med barn och ungdomar har vi många gånger haft stöd av och
hänvisat till FN-konventionen om barnets rättigheter.
Ett flertal samtal till barnombudsmannen handlar om den ensamhet och
utsatthet som många barn och ungdomar känner i skolan, hemma och
bland kamrater. Samtalen kan också handla om att man inte litar på vuxna
och besvikelsen då vuxna inte har tid, inte förstår eller ens ser att man är
ledsen. För många är det här första gången man har någon att tala med om
sina problem.
Ett mycket stort antal samtal handlar om mobbning och oro i klassen (man
märker en ökning av oro nu, då elevantalet per klass har ökat).
"Det är som om jag inte finns" kan en del uttrycka sig. Många känner en
uppgivenhet inför den mobbning de är utsatta för, eftersom inget eller litet
görs för att stoppa detta. Alltför många barn och ungdomar far illa idag.
Många av dem uppmärksammas inte alls eller otillräckligt.

VAD HANDLAR SAMT ALEN OM?
Barn och ungdomar
Konflikter med lärare, kamrater, i relationer m.m.
Mobbning, som är det största problemet i skolan, särskilt den tysta
psykiska mobbningen.
Utanförskap: man har inga kamrater och ingen· att tala med.
Relationssvårigheter med föräldrarna eller en av dem.
Vårdnadstvister, där barnen inte känner sig respekterade.
Besvikelser på att vuxenvärlden inte tar barnen på allvar.
Tonårskriser: många tonåringar vänder sig till BO med djupa frågor om
meningen med livet. självmordstankar, identitetskriser etc.
Missbruk: samtal kring eget eller en kamrats "festande" och problemen och
svårigheterna att stå emot kamrattryck.
Vid frågor om missbruk kan det också röra sig om problem kring föräldrars
missbruk, och det stora och orimliga ansvar som många barn och ungdomar
tvingas ta i dessa familjer.
Misshandel, i synnerhet psykisk misshandel, från förälder.
Sexuella övergrepp: dessa samtal kommer främst från äldre ungdomar.
Frågor om sex, framför allt relationsproblem.
Flyktingbarns rädsla vid hot om utvisning.
Invandrarungdomars problem då familjens kultur krockar med den kultur
som de upplever tillsammans med svenska ungdomar.

Föräldrar.
Mobbning: egna barn i skolan utsätts för mobbning av andra barn men
även av lärare.

Relationssvårigheter med barnen.
Vårdnadstvister och svårigheter vid umgänge då föräldrarna är skilda.
Konflikter mellan lärare och föräldrar om barnen.
Man misstänker att barnet/en har blivit utsatt/a för sexuella övergrepp.

Andra vuina.
Lärare som vill ha hjälp med mobbningsproblem och/eller negativa
stämningar i klassen.
Personal som misstänker att barn är utsatta för sexuella övergrepp.
Journalister från press, radio och TV som vill göra intervjuer.
Rådgivning till vänner eller grannar som ser problem i barnfamiljer.
Information till vi~sa yrkesgrupper om arbetsmaterial om t.ex. mobbning
eller våld.
övriga yrkesgrupper: personal från BUP, skolledare, skolpsykologer,
kuratorer, polis, Rädda Barnen eller kyrkan i aktuella, gemensamma
ärenden.
Andra kommuner som funderar på att finansiera en verksamhet liknande
Barnombudsmannen i Uppsala.
Andra kommuner som kontaktat BO i individärenden.
Andra kommuner som vill ha BO's medverkan i skolan; det kan gälla
seminarier eller handledning för personal, men också medverkan bland
eleverna som kan röra sig om mobbning, vänskap etc.

Anonymitet.

1

/

Av barn och ungdomar väljer 90% att vara anonyma vid den första
kontakten. Av de vuxna är 10 % anonyma.
En grupp vuxna som ibland vill vara anonyma är personal som arbetar med
barn och vill ha råd och hjälp.

BO'S UT ATRIKT ADE VERKSAMHET
Ett antal föreläsningar för studerande vid högskolor och gymnasier och
olika yrkesgrupper i ämnen som "BO's verksamhet", "Tysta barn", "Att
förebygga mobbning" och "Att förebygga sexuella övergrepp".
BO har medverkat i arbetet mot våld och mobbning i skolor som inte
kunnat hantera dessa problem tillfredsställande. BO har dels ingripit vid
akut mobbning, dels besökt klasser i förebyggande syfte. Detta arbete har
visat sig ge goda resultat.
Besök i alla årskurs 7 i kommunen för att informera om vår verksamhet.
BO har under våren besökt ett flertal grundsärskoleklasser och informerat
om verksamheten och FN-konventionen om barnets rättigheter.
BO har medverkat i samtalskväll med en pojkgrupp för utvecklings-störda
tonårspojkar på Rickomberga.
BO har också på begäran gjort besök i klasser på alla grundskolestadier:
Dels för att informera om vår verksamhet och om FN-konventionen om
barns rättigheter, men vi har även blivit tillfrågade då man har märkt våld,
oro och negativa attityder i klassen (se ovan).
Vissa skolor, t.ex. Ramstaskolan, gav oss i uppdrag att besöka alla klasser i
skolan för att informera om BO's verksamhet.
Skrivit artiklar och givit intervjuer både i lokal press och rikspress.
BO har haft mer kontakter än vanligt med både lokalradio och press, delvis
med anledning av starten av verksamheterna 26:an och Ungdomstelefonen och utgivningen av Utvärderingen.
BO har deltagit i:
* ett flertal lokalradioprogram, bl.a. ett om mobbning
* Barn- och ungdomskulturgruppens möten
* Paraplygruppen ang. sexuella övergrepp
* ledningsgruppen för "26:an" (f.d. "Barnens Hus")
* satellitkonferensen "Barn i Fokus"
* "Barn-hearingen" ang. kommunens nedskärningar inom barnomsorgen
* ett flertal möten hos den statliga Barnombudsmannen
* BUS-konferensen (om barn-säkerhet) både i Stockholm och Uppsala
* Kulturfrukost på Stadsteatern

BO har en referensgrupp, bestående av elever i årskurs 6.
BO har besökt Rädda Barnen i Mariehamn för att informera om BO's verksamhet. Planer fanns på att inrätta en BO-tjänst där.
BO medverkade vid Ers-mäss på S:t Erikstorg: Asa och Anette var spågummor, klädda i medeltida kläder.
BO medverkade även under Uppsala marknad med ett bokstånd.
BO fortsatte under våren att ta emot de mellanstadieklasser, som stod i kö
sedan höstterminen för att komma på "Öppet Hus". Då visade vi film, bjöd
på fika, samtalade och informerade om BO's verksamhet och FN-konventionen om barnets rättigheter.
Under "Kulturveckan för utvecklingsstörda" bjöd BO in särskoleklasser på
ovanstående "Öppet Hus"-aktiviteter. Ett flertal klasser iackade ja och kom.
BO blev ombedda att komma till Kyrkskolan i Björklinge för att hålla "Öppet
Hus"-programmet där i alla mellanstadieklasser, och det genomfördes en
dag under hösten.
BO har under hösten besökt elevråd på högstadiet och gymnasiet angående
elevdemokrati.
BO har under våren träffat skolsköterskor för att vi skulle informera
varandra om vårt arbete och se hur vi kan samarbeta.
BO har medverkat i att ta fram material till Utvärderingen, som utgavs
under senare delen av hösten.
BO medverkade även i ett flertal presentationer av Utvärderingen.
BO har vid 44 tillfällen kontaktat myndigheter i individärenden. Därav fem
anmälningar till soc och en till polisen.
BO har hänvisat till myndigheter vid 14 tillfällen.
Utifrån U-a län har BO vid 8 tillfällen haft kontakter med vuxna. Utanför
länet har BO haft 1S kontakter med vuxna.

Studiebesök.
BO har tagit emot en rad olika studiebesök från t.ex. vård-, social- och
barnskötarlinjer, universitetet, vårdhögskolan.
BO har tagit emot en delegation från Östersund, där man funderar på att
inrätta en BO-tjanst.
Peter Newell från England, som arbetar i en världsomf attande organisation
mot barnmisshandel, besökte oss under våren.
BO har även haft besök av en barnmorska från Pittsburgh, USA.

FN-konventionen om barnets rättigheter.
Barnombudsmannen ser som en av sina viktigaste uppgifter att sprida
kunskap om FN-konventionen om barnets rättigheter.
Under hösten deltog BO som föredragshållare under en manifestation för
FN's familjeår. BO bidrog samtidigt med en skärmutställning om barnkonventionen, som bl.a. innehöll teckningar gjorda av barn i Bäcklösaskolans sexårs-grupper. Den stod sedan kvar på Stadsbibliotekets barn-och
ungdomsavdelning i två veckor. Under resten av hösteri kunde den ses på
Bäcklösaskolan och senare på Gottsundabiblioteket.
BO deltog i en temadag på Kvarngärdesskolan om de mänskliga rättigheterna.

26:an och Ungdomstelefonen.
I mars startade projektet 26:an, som är ett samarbete mellan föreningen
Jourtelefonen och Hem och skola-Uppsala läns distrikt, Röda Korsets
ungdomsförbund i Uppsala, Rädda Barnens lokalförening i Uppsala samt
Domkyrkoförsamlingen. Det är en verksamhet som barn och ungdomar kan
besöka under fredag- och lördagkvällar då föräldrar brister i sin omvårdnad. Där finns frivilliga vuxna till hands, som visar att de bryr sig om.
BO har fungerat som projektledare för 26:an. BO har även organiserat den
utbildning som tillhandahållits de frivilliga som arbetar i 26:an.
BO har fungerat som handledare för ungdomarna, som arbetar frivilligt i
Ungdomstelefonen, som startade i mars. Där sitter ungdomar, mellan 20 och
25 år, och tar emot samtal från andra ungdomar. Ungdomstelefonen har
öppet på söndagar mellan klockan 15.00 och 17.00.
BO har också anordnat utbildning för dessa ungdomar.

Marknadsföring.
Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan har fått var sitt s.k. plånboksschema med kort information om BO. Denna typ av marknadsföring
har givit många en "puff" att ta kontakt med BO.
Öppet Hus-verksamhet (se ovan).
Ers-mäss (se ovan).
Uppsala Marknad (se ovan).
Jinglar i Radio 1.
Streamers på Upptåget undet två veckor på hösten.
Annonsering i Uppsala Nya Tidning, i form av "pluggar". Nytt för året är
citatpluggarna.
Foldrar till ett antal offentliga institutioner.

EGEN UTBILDNING
Barnombudsmannen har under året haft regelbunden handledning av
psykoterapeut. Det är viktigt, då BO ofta får ta del av mycket djupa
problem.
BO har deltagit i enstaka studiedagar och seminarier, bl.a. om Barnkonventionen både i Stockholm och Uppsala.

STATISTIK FÖR BARNOMBUDSMANNEN 1994

Totalt antal samtal: 988 st.
Av dessa är:
151 från barn och ungdomar
161 från föräldrar
641 från yrkespersoner
51 från övriga ( ex släkt, vänner)
Av gruppen barn och ungdom är:

701 flickor
301 pojkar
Av gruppen föriildrar är:
751 mammor
251 pappor
Aldersfördelning i X bland de unga sökande:

7- 9 år: 101.
10-11 år: 161.
12-13 år: 291.

14-lSår:291.
16-17 år: 161.

Olika problemtyper i I av antal samtal från resp grupp:
Barn och ungdomar:

-egen oro:
-konflikt med föräldrar:
-mobbning
-ensamhet
-kärlek,kroppsuppfattning
-konflikt med kompis
-lärarkonflikt
-sexuella övergrepp
-flyktingfrågor
-misshandel
-övrigt

221
141
131
101
101
91
4.51
31
1.51
1.51
11.SI

Vurna:
-rådfrågning
-önskemål om BO's medverkan
-information om BO
-vårdnadstvister
-konflikter (hemma eller i skolan)
-mobbning
-psykiska problem

-sexuella övergrepp
-flyktingfrågor
-misshandel

Bussamtal: 88 st.
Luren på:

81 st.

42 I
201
141
5.51
51
51
41
21
1.51
11

KOMMENTAR
Samtalsfrekvensen har under året haft oförändrad intensitet. Behovet av
att ha en neutral instans att vända sig till när livet känns svårt har visat sig
vara stort. Särskilt gäller detta de många tysta eleverna: dessa har genom
sin kontakt med oss brutit en ofta mycket lång tystnad. Vi har under slutet av året märkt ett ökat antal samtal från föräldrar om
oro och våld i skolorna, dessa samtal har även kommit från lärare och
skolledning. Ett antal föräldrar med barn i förskolan har agerat angående
kommunens nedskärningar och därvid önskat BO's medverkan.
Förutom att lyssna på barn och ungdomar och tillvarata deras intressen, så
ser vi som en stor uppgift att få andra vuxna att se ur barnens och
ungdomarnas perspektiv.

SLUTORD
Föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom är en välkänd ideell
förening, vars tjänster tas i anspråk av barn, ungdomar och vuxna.
Föreningens ambition är att kunna företräda unga människor i brydsamma
situationer och ge stöd och råd till vuxna vid konflikter med och mellan
barn och ungdomar. Vi tycker att vi har lyckats i vårt arbete.
Under året har tanken fötts att utvidga vårt verksamhetsområde att omfatta hela Uppsala län. Våra planer stöds av kommunens socialnämnd.
Styrelsen tackar varmt socialnämnden för ekonomiskt stöd och föreningens barnombudsmän och medlemmar för engagerat och framgångsrikt
arbete under 1994.
Uppsala i mars 1995
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