
ROFUB  - Riksorganisationen för utsatta barn
Bakgrund
Enligt Statens Folkhälsoinstitut lever ca 385 000 barn i en familj där den ena eller båda 
föräldrarna har en riskabel alkoholkonsumtion. Om man till den siffran även inkluderar 
barn med föräldrar som missbrukar narkotika, har en psykisk sjukdom, eller avtjänar 
fängelsestraff, blir de många fler. Vi vet att dessa, de hemliga barnen, finns i varje klass 
i Sveriges skolor. De tar på sig skuld och skam på grund av mammas och pappas livs-
föring, och blir så duktiga på att förställa sig så att vuxenvärlden inte förstår hur de 
egentligen har det. Samtidigt längtar många efter någon att lita på, att anförtro sig åt.

ROFUB - en ny resurs för missbrukarnas barn
ROFUB, Riksorganisationen för utsatta barn, är vårt sätt att börja bygga tillitsfulla rela-
tioner med de hemliga barnen. Vi vill ge hopp om att förändring är möjlig, insikt om att 
det som händer i familjen inte är barnens fel och känslan av att de inte är ensamma. Det 
är mot bl.a. denna bakgrund som Dahl & Dahl Preventions - & Beroendecenter startat 
verksamheten ROFUB - riksorganisationen för utsatta barn. I verksamheten finns en 
expertpanel med representanter för bl.a. barnpsykiatri/barnpsykologi, psykoterapi, och 
kommunikationsvetenskap. 

Syfte
Genom www.pixxi.se får barn som lever med missbrukande föräldrar en möjlighet att 
online snabbt, och om så önskas anonymt, råd och stöd av professionella vuxna, samt 
även guidning till myndighetskontakter om så krävs.

Vision
Att alla barn som har det svårt ska våga be om hjälp. Inga barn ska behöva skämmas för 
hur de har det.

Värderingar
Verksamheten i Rofub skall ske på barnens villkor och värna barns rätt att vara barn. 
Vi skall sträva efter att hålla en hög kunskapsnivå, som präglas av öppenhet, respekt och 
empati.



Rofub vill ge utsatta barn hopp om att förän-
dring är möjlig, insikt om att det som händer i 
familjen inte är barnens fel och känslan av att de 
inte är ensamma. Vi skall i detta syfte: 

genom föreläsningar till lärare och elever från skolår 1 - 6 sprida kunskaper om • missbru-
karnas barn 
 
genom att producera eget material verka för att skolor erhåller uppdaterad kunskap • på ett 
sätt som stärker lärare och andra vuxnas möjligheter att förebygga och upptäcka problem 
hos barn så tidigt som möjligt 
 
lansera webbplatsen • www.pixxi.se, för att öka möjligheterna för missbrukarnas barn att 
snabbt få kontakt med ansvarsfulla vuxna

 
utveckla samarbete med verksamheter som arbetar med barn till missbrukare och • därmed 
förstärka hjälpinsatser för målgruppen 

stödja föräldrar, skolpersonal och andra aktörer som arbetar nära barn i arbetet med • att 
hjälpa barnen att få en trygg och harmonisk uppväxt 

verka för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör barn till missbrukare• 

www.pixxi.se
Under våren 2010 startar vi upp webbplatsen pixxi där utsatta barn 
får möjlighet att kommunicera med ansvarsfulla vuxna. Webb-
platsen kommer att ha en mängd olika funktioner men det mest 
framträdande är möjligheten till livechatt med vuxna som kan 
svara på barnens olika frågor. Det finns nivåskillnader i expertisen 
hos rådgivaren, allt från “vanliga vuxna” till psykologer, präster, 
kontakt med myndigheter osv. Det som avgör vem man får prata 

med är allvarlighetsgraden i barnets problemformulering. Webbplatsen 
kommer att hålla en hög kunskapsnivå, som präglas av öppenhet, respekt och empati. 

Det är tack vare stöd och välvilja från företagare ute i landet som vi fått förutsättningar att ge 
utsatta barn möjlighet att få kontakt med ansvarsfulla vuxna.

Barn som har det svårt ska våga börja prata och våga be om hjälp.  
Inga barn ska behöva skämmas för hur de har det.

Tack för ert stöd!

“Det finns saker barn 
 inte borde se”


