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”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.
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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

