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Barn har full koll på vuxnas drickande
Redan efter två glas vin upplever barn att vuxna förändras, de ”pratar högre” eller ”beter sig lite konstigt”.
Hur känner man sig som barn då? Den frågan vill årets Vit jul-kampanj lyfta och samtala kring.

 

Under alla år som IOGT-NTO-rörelsen arbetat med Vit jul-kampanjen har samma motargument dykt upp; ”Barnen märker
inte om jag dricker några glas till maten”. Men undersökningar visar att barn märker skillnad i vuxnas beteende på ett mycket
tidigare stadium än vad vuxna själva tror. Så i år tar kampanjen ett annat grepp och frågar barnen istället: Hur mycket kan
man dricka innan man förändras?

- Vi vill få vuxna att sätta barnen i centrum under julfirandet och fundera på hur man bäst gör julen till barnens högtid.
Förhoppningsvis får filmen människor att samtala med varandra om vad som är viktigt under julen – och då tror jag att närhet
och närvaro är viktigare än alkohol, säger Mona Örjes, ordförande Junis, IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation.

Filmen spelades in på en lågstadieskola i Stockholm. Barnen fick svara på frågor om vuxna och alkohol och delge sina tankar och
funderingar. Frågorna har gällt vuxna i allmänhet och inte specifika personer. Barnen filmades under skoltid med föräldrarnas,
rektors och lärarnas samtycke.

- Barnen har svarat ungefär det som brukar dyka upp när man frågar om vuxnas drickande. Det som den vuxne tycker känns
skojigt och mysigt upplever barnen snarare som konstigt och obehagligt, fortsätter Mona Örjes.
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Tel: 070-732 40 14

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid, genom att: 1) få fler vuxna att välja alkoholfritt under julhelgen och 2) organisera
jullovsaktiviteter så att de barn och unga som inte kan eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har
stängt. Kampanjen drivs av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. www.vitjul.se


