
Jullovsaktiviteter viktiga för utsatta barn
För 100 000-tals barn och unga handlar julen inte om ljus förväntan, utan om oro och otrygghet kopplat till de vuxnas
drickande. Alkoholen gör de vuxna annorlunda och främmande. Mamma blir högljudd och känslosam. Pappa tyst och
farbrors kramar känns plötsligt konstiga. Samtidigt stänger skola och fritidsaktiviteter sina dörrar. Men då finns
IOGT-NTO-rörelsen där.

Det här är barnen som lämnar julavslutningen med tungt hjärta. För dem är julen den helg då vännerna försvinner till sin familj och
släkt. Dessa barn står ensamma med sin otrygghet och oro.

Men när andra håller julstängt så öppnar IOGT-NTO-rörelsen sina dörrar runt om i Sverige. Som en del i kampanjen Vit jul ordnas
öppna, gratis julaktiviteter helt fria från alkohol och andra droger. Över 10 000 barn och unga får därigenom möjlighet till ett jullov
med värme, gemenskap och julglädje.

– Förutom möjligheten att komma hemifrån en stund under jullovet så är det också viktigt för många barn att kunna komma tillbaka till skolan
och berätta om roliga saker man har gjort på lovet, säger IOGT-NTO-rörelsens ordförande Mona Örjes.

I år arrangeras mer än 200 aktiviteter under jullovet runt om i landet. Vit jul-aktiviteterna är öppna för alla barn och ungdomar som
vill hitta på något kul, man behöver inte ha problem hemma.

I Uppsala län arrangeras 15 olika aktiviteter i Uppsala, Tierp, Skutskär, Enköping och Heby. Läs mer på www.vitjul.se/aktiviteter. Där
finns det även kontaktuppgifter till den ansvarige för respektive aktivitet. 

Kontaktperson för Vit jul-kampanjen: Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTO-rörelsen, mona.orjes@junis.se, 0733-83 83 42

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


