
2011-10-14 07:00 CEST

Föräldratelefonen vill nå idrottsföräldrar

Nu inleder Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet ett samarbete för att
kunna ge stöd till oroliga idrottsföräldrar. Genom Rädda Barnens
Föräldratelefon vill organisationerna ge fler idrottsföräldrar möjlighet att ta
kontakt och få vägledning vid behov. Det gemensamma målet är att
förebygga övergrepp, kränkningar, diskriminering och mobbning inom
idrotten.

Föräldratelefonen och Föräldramejlen får genom samarbetet en ökad
kompetens. Stödtelefonen som nu koncentrerar sig på att nå föräldrar med
barn inom ungdomsidrotten vill vara ett bollplank till oroliga eller
fundersamma idrottsföräldrar.



-          Alla som är en del av svensk idrott måste hjälpas åt för att idrotten ska
vara en bra och positiv miljö. I våra idrottsföreningar ska ingen behöva känna
sig kränkt eller trakasserad och vi accepterar ingen form av övergrepp.
Föräldrar ska kunna lita på att idrotten är trygg för deras barn och ungdomar
att delta i, säger Karin Mattsson Weijber, Riksidrottsförbundets ordförande.

Föräldrar som ringer till stödtelefonen får möjlighet att prata med en
oberoende vuxen som kan ge stöd och vägledning till vart man kan vända sig,
beroende på vad frågan handlar om. Till exempel:

Min sjuåriga sons fotbollslag låter inte alla barn spela? Vad säger jag när min
dotter är ledsen över att inte få vara med och spela? Det känns som att
idrotten tar bort all tid från skolan? Jag misstänker att det förekommer
sexuella trakasserier i vår idrottsförening, vad ska jag göra?

-          Vi tror att många föräldrar behöver stöd i hur man ska hantera frågor
om exempelvis utslagning som innebär en diskriminering för de drabbade
barnen. Behovet av stöd kan finnas både inom föräldragruppen runt laget och
i relationen mellan föräldrar och tränare, säger Elisabeth Dahlin, Rädda
Barnens generalsekreterare.

Svararna i Föräldratelefonen och Föräldramejlen har fått särskild utbildning
av Riksidrottsförbundet och resultatet blir både en samtalspartner för
idrottsföräldrar och en sluss till olika instanser som kan erbjuda krishjälp.

Riksidrottsförbundet kommer också att kunna använda Rädda Barnens
kompetens inom Centrum för barn och unga i kris som finns runtom i landet.
Där ska föreningar kunna få professionell vägledning för att hantera
händelser, misstankar och rykten om övergrepp, mobbning eller
diskriminering.

Fakta om Föräldratelefonen och Föräldramejlen
Telefonnummer: 020-786 786
Mejladress: foraldrar@rb.se 

Öppettider:
tis-fre: 18-21
lör-sön: 13-16



Rädda Barnens Föräldratelefon har funnits sedan 1991 och Föräldramejlen
sedan 2006. Hit är alla föräldrar välkomna med stora eller små problem som
rör barn och föräldraskap. Man kan självklart vara anonym.

Vem svarar i telefonen och på mejlen?
Föräldratelefonen bemannas av cirka 150 ideellt arbetande medlemmar inom
Rädda Barnen från sex olika orter i Sverige. Alla är själva föräldrar, vanliga
medmänniskor som gärna lyssnar och delar med sig av sin egen
livserfarenhet. Alla som svarar har genomgått Rädda Barnens utbildning i
föräldratelefoni och intervjuats av en psykolog som bedömt den personliga
lämpligheten.

För mer information och intervjuer med Elisabeth Dahlin eller Karin Mattson
Weijber: 
Rädda Barnens presstjänst: 08 698 90 90
Riksidrottsförbundets presstjänst: 070-339 22 38

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

http://www.raddabarnen.se
/se/twitter.com/raddabarnen
/se/facebook.com/raddabarnen
http://barnrattskampe.se/
http://www.youtube.com/user/raddabarnen


Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56

Åsa Runström Awad 
Presskontakt
Pressekreterare 
Internationella frågor
asa.runstrom.awad@rb.se
0733-55 34 33
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