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Forstærket julehjælp til familier med alkoholproblemer 
Hope Netværket forstærker i år julehjælpen til alkoholafhængige, voksne pårørende og børn i familier 

med alkoholproblemer. 

 

- Jeg er en pige på 13 år. Mit liv er et helvede. Min far er alkoholiker, og sårer mig virkelig meget. Så længe jeg husker, 

har min far drukket. Han skuffer mig altid, og gør mig pinlig berørt. Han har ødelagt mit liv, og jeg har haft selvmord i 

tankerne hver dag. Men jeg ved, det ikke hjælper noget. Så fornuftig er jeg nemlig. (Indlæg på hjemmesiden Hope Ung af 

Sandra, 13 år). 

 

Mindst 120.000 børn skal i år holde jul med forældre, der har alvorlige alkoholproblemer. Børnene frygter, 

at de igen skal opleve fulde forældre, svigt og manglende julegaver.  

 

Derfor forstærker Hope Netværket tilbudene om anonym og gratis hjælp til familier med alkoholproblemer. 

 

Børn og teenagere kan få rådgivning af børne- og familiesagkyndige på hjemmesiden www.hope.dk/ung.  

Her håber vi bl.a., at flere drenge søger hjælp, da de oftere end piger fortier problemer med alkohol i 

hjemmet. 

 

Voksne, der drikker, eller som er pårørende til drikkende, kan få rådgivning af alkoholbehandlere og 

terapeuter på den relancerede og mere brugervenlige www.hope.dk/alkohol.  

 

Samtidig er der mulighed for en støttende anonym samtale på den nye Hope Linjen, på tlf. 8033 0610. 

 

»Julen er hjerternes fest, men bestemt ikke i familier med alkoholproblemer. Det er forfærdeligt, når børn 

ned til ni år skriver, at de er bange for deres far, fordi han ofte er fuld, og at de har svært ved at sove på 

grund af angst. Sådan skal ingen børn have det«, siger Allan Jonas, ansvarlig for Hopes julerådgivning. 

 

»Der er desværre lang ventetid på, at børn og forældre kan få hjælp via samtaler og terapi, så vi håber, at 

mange finder vej til den trøst og rådgivning, vi tilbyder på vores hjemmesider. Så kan de i det mindste få en 

”time out” i de anstrengende juledage«, afslutter Allan Jonas.  

 

Hopes julerådgivning begynder d. 15. december 2010 og fortsætter til d. 11. januar 2011. Men Hope 

arbejder målrettet på at udvide rådgivningen til at vare hele året. 

 

 

Med venlig hilsen 

Allan Jonas  
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