
FÖRSKOLAN SPELAR ROLL!
Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som  
påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för 
mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår 
under vecka 7, den 12-18 februari 2018.

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Ju tidigare 
någon uppmärksammar det och börjar arbeta för barnens bästa, desto bättre 
förutsättningar har barnen att själva växa upp till friska och starka vuxna. Barnens 
bästa handlar bland annat om barns rätt till omvårdnad och trygghet. 2018 års 
kampanj riktar sig till er som arbetar inom förskolan. Ni har goda möjligheter att 
upptäcka och hjälpa barn som påverkas negativt av andras drickande.

Du spelar roll!
Som en del i kampanjen tillhandahåller vi material på kampanjsajten  
duspelarroll.se. Där hittar du bland annat ett origamihjärta som både inspirerar 
till viktiga samtal med barn kring olika värdeord och ger viktig information om 
föräldraskap och alkohol riktat till förskolepersonal och andra vuxna. På sidan 
finns även en affisch, en studieguide till ett utbildningsmaterial riktat till förskolan 
och viktig information kring vad det innebär att dricka för mycket alkohol. Du kan 
även vara med och sprida kampanjen genom att ”vattenmärka” din profilbild i 
sociala medier. Vi hoppas att förskolepersonal skriver ut och sätter upp affischen 
i ett mötesrum, fikarum, kök eller annat personalutrymme. Vi hoppas att affischen 
ska bidra till att personalen funderar över sin viktiga roll för barn i svåra livssitua-
tioner; att vid behov ta steget från tanke till handling.

På kampanjsajten finns även information om regionala och lokala aktiviteter runt 
om i landet. Här har även du möjlighet att sprida information om egna  
engagemang som ni planerar. 

Bakom kampanjen står Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN), Blå bandet, Hela Människan, IOGT-NTO:s Juniorförbund (JUNIS), Ersta 
Vändpunkten, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Stockholms 
Läns Nykterhetsförbund

www.duspelarroll.se


