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Det er med glæde, at jeg her sender dig dette hæfte med nogle af
svarene fra Børnerådets Børne- og Ungepanel. Tallene kommer fra
det spørgeskema, du og dine klassekammerater besvarede i august. I
rapporten kan du læse om, hvordan du og de andre 4.039 7.-klasseselever
i Børne- og Ungepanelet svarede på spørgsmål om opdragelse, vold i
familien og børns rettigheder.
I har fx svaret på, hvem I bor med; hvad, I synes, kendetegner vold; hvilke
rettigheder, I tror, børn har i forbindelse med vold i hjemmet; og om I selv
eller nogen i jeres familie er blevet udsat for vold. Vi håber, at I vil kigge
nærmere på jeres svar og diskutere de forskellige emner i klassen.
Børne- og Ungepanelets svar vil blive brugt i forbindelse med en
kampagne, som vi laver i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og
Danmarks Radio. Kampagnen kalder vi Rettighedsugen, og den foregår fra
d. 14. – 20. november. Vi bruger ugen på at gøre befolkningen, politikere
og fagfolk opmærksomme på, at vold mod børn desværre stadig findes i
Danmark, og at der er brug for, at både forældre og børn ved, at vold er
ulovligt og har alvorlige konsekvenser for de børn, der udsættes for det.
Du kan læse Børnerådets undersøgelser om emnet på www.brd.dk.
Du og resten af Børne- og Ungepanelet skal have mange tak for, at I har
deltaget i undersøgelsen. Det er kun jer, der virkelig ved, hvordan det
er at være barn og ung i Danmark. Derfor er det vigtigt at høre om jeres
oplevelser og holdninger.
Mange venlige hilsner
PER LARSEN
Formand for Børnerådet
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HVEM ER I?
Over 4.000 elever fra 7.-klasser i hele landet har besvaret Børnerådets
spørgeskemaundersøgelse.

TRIVSEL
Gennemsnitligt
vurderer I jeres
trivsel til 7,9
på en skala fra
0 til 10

50% 50%
af jer er piger

af jer er drenge

ALDER

HJEMME

De fleste af jer er 13 år
gamle

71 % af jer bor sammen med begge jeres forældre.
24 % af jer har forældre, der er skilt, hvor I ser
begge forældre
4 % af jer har forældre, der er skilt, hvor I kun
ser den ene forælder
1 % af jer bor i en anden slags familie,
fx plejefamilie, hos bedsteforældre
eller på et opholdssted
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FØDELAND

73 % af jer går i folkeskole
27 % af jer går på privateller friskole

95 % af jer er født
i Danmark
5 % af jer er født i
et andet land
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VOLD I HJEMMET

Psykisk vold

Vi ved, at vold har alvorlige konsekvenser for børns trivsel, sundhed og
udvikling. Men det kan nogle gange være svært præcist at vide, hvad vold
er, og om man har været udsat for det. Vi har spurgt jer, om I har oplevet,
at en voksen derhjemme har gjort noget voldsomt, når I var uenige med
dem.

Vold i hjemmet handler ikke kun om, at et barn fx bliver skubbet eller
slået. Man taler også om psykisk vold. Det kan være svært at beskrive,
fordi det ikke er så håndgribeligt og konkret som fysisk vold, men psykisk
vold er mindst ligeså alvorligt at blive udsat for. Her kan I se, hvor mange
som har oplevet en voldsom ikke-fysisk reaktion fra en voksen derhjemme
mere end én gang inden for det seneste år. For at kunne kalde noget
psykisk vold siger man, at det skal være sket mere end én gang.

Har du oplevet, at en voksen har:

Fysisk vold
Når man bruger ordet vold, tænker de fleste nok på noget fysisk, fx slag
eller spark. Her kan I se, hvor mange som har oplevet en voldsom fysisk
reaktion fra en voksen derhjemme, fordi I var uenige, minimum én gang
inden for det seneste år.

vist, at du ikke er noget værd

4%

truet dig med at blive smidt ud hjemmefra

4%

undladt at tale til dig i flere dage

3%

truet med noget andet voldsomt

3%

Antal svar: 3.949
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Har du oplevet, at en voksen har:
skubbet og rusket

21%

nevet

16%

slået med flad hånd

7%

revet i håret

4%

slået med knyttet hånd

3%

slået med en ting

3%

sparket
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Antal svar: 3.949
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Jeres svar viser, at en del af jer har prøvet at blive udsat for fx at blive
skubbet, rusket eller nevet, når I var uenige med en voksen derhjemme.
Der er færre, der har prøvet at blive slået eller sparket. Men det er stadig
alt for mange.
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Det kan også være psykisk vold, hvis man som barn ser eller hører vold,
fx mellem sine forældre, eller hvis en voksen er voldelig over for ens
søskende. Hvis man er vidne til vold mod andre i familien, kan det nemlig
påvirke en psykisk – derfor kalder man det psykisk vold.
I grafen nedenfor kan I se, hvor mange af jer der har oplevet, at en voksen
derhjemme eller jeres søskende er blevet udsat for fysisk vold eller trusler
og ydmygelser fra en anden voksen i familien.

HVAD ER VOLD?
Fordi vold kan være mange forskellige ting og have forskellige former
– fx både fysisk og psykisk – har vi spurgt jer, hvad, I mener, er vold.

Så mange mener, det er vold at:
Så mange børn har oplevet vold, trusler eller
ydmygelser mod forældre eller søskende
Vold, trusler eller ydmygelser mod
søskende fra voksne derhjemme
Vold, trusler eller ydmygelser
mellem de voksne derhjemme
Antal svar: 3.973
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Antal svar: 4.039
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På grafen kan I se, at langt de fleste af jer, nemlig 91 %, synes, at når
forældre giver deres barn en lussing, er det vold. 7 % af jer synes, det er
vold, hvis forældre låser et barn inde på værelset.

DEBAT I KLASSEN

DEBAT I KLASSEN

Det kan være svært at definere, hvad vold er.
Hvad tænker I, at psykisk vold er?
• Er psykisk vold mere eller mindre voldsomt end
fysisk vold?
• Tror I, der kan være fysisk vold, uden at der
også er psykisk vold?

• Hvornår synes I, at noget kan kaldes vold?
• Har det noget at gøre med, hvor voldsomt det er for
barnet, eller hvor ofte det sker?
• Hvor går grænsen? Er det fx vold, når et barn bliver
rusket eller nevet i armen?

•
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låse et barn inde
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VIDSTE DU
I 1997 blev revselsesretten afskaffet, og dermed blev det forbudt for
forældre at slå eller på anden måde afstraffe deres børn.
Artikel 19 i Børnekonventionen: Du har ret til at blive beskyttet mod
fysisk og psykisk vold. Du har ret til hjælp og støtte, hvis du er blevet
udsat for vold.

I synes, det er mere i orden, at forældre låser deres børn inde, end I synes,
det er, hvis de truer dem. 6 % af jer er enige eller helt enige i, at det er i
orden, at forældre låser deres børn inde, hvis de ikke gør, som forældrene
siger.

1%

Det er i orden, at forældrene låser deres
børn inde i et andet værelse, hvis børnene
ikke gør, som forældrene siger

4% 5%

Helt enig

SYNES I, DET ER I ORDEN?

Enig

Vi har også givet jer nogle konkrete eksempler på det, man kalder psykisk
vold, og spurgt om I synes, det er i orden eller ej.

Helt uenig

Uenig

30%
60%

Ved ikke
Antal svar: 4.039

Langt de fleste af jer synes ikke, det er i orden, at forældre truer med at slå
deres børn for at opdrage dem. 2 % af jer er enige eller helt enige i, at det
er i orden.

VIDSTE DU...
Det er i orden, at forældre truer med
at slå deres børn for at opdrage dem

2% 0,6% 1,4%

13%
Helt enig
Enig
Uenig
Helt uenig

Selvom psykisk vold kan være svær at beskrive og bevise, må
forældre eller andre ikke udsætte børn for psykisk vold. I forældreansvarsloven står der blandt andet, at forældre skal behandle børn
med respekt for deres person, og at børn ikke må udsættes for
krænkende behandling. Det betyder fx, at forældre ikke må låse
deres børn inde, fordi de ikke gør, som forældrene siger.

84%

Ved ikke
Antal svar: 4.039
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HVIS MAN OPLEVER
VOLD I HJEMMET
Næsten halvdelen af de børn, der har svaret på spørgeskemaet, som
er blevet udsat for vold i hjemmet, har ikke fortalt det til nogen. Det vil
Børnerådet gerne lave om på. Derfor har vi spurgt børnene, hvorfor de
ikke har fortalt om volden.
41 % svarer, at de ikke synes, det er nødvendigt. 26 % har ikke sagt det,
fordi de synes, det er svært at tale om. Og 20 % tror ikke, de kan få hjælp.
Andre svarer blandt andet, at de ikke vil gøre deres forældre kede af det, at
de ikke har nogen, som de stoler på, at de har mest lyst til at glemme det,
og at de er bange for, at deres familie får problemer.

Hvem fortæller børn det til, hvis de fortæller om volden?
De børn, der har svaret, at de har været udsat for vold i hjemmet, og
som har fortalt om volden til nogen, har oftest fortalt det til en ven eller
veninde (44 %) eller til den anden forælder (42 %). Der er også en del, der
fortæller det til deres søskende (24 %).

DEBAT I KLASSEN
• Hvordan tror I, at man kan gøre det lettere at tale om
svære emner, fx vold i hjemmet?
• Hvad tror I, der skal til, for at børn, der oplever vold
i hjemmet, tør sige det til nogen?

VIDSTE DU...
Hvis du bliver udsat for vold, er det vigtigt, at du taler med nogen om
det. Hvis du ikke har lyst til at tale med en i din familie, en lærer eller
en pædagog, kan du altid kontakte BørneTelefonen på telefon
116 111 og snakke med en voksen, der kan hjælpe dig. Og hvis du
ikke har lyst til at fortælle, hvem du er, er det helt ok. Vold er en
alvorlig ting, som politiet bør involveres i. Du kan derfor altid ringe
til politiet, hvis du selv, eller en du kender, bliver udsat for vold.
Telefonnummeret til politiet er 114 eller 112, hvis det er noget, der
sker lige nu.

HVAD KAN VENNER GØRE
FOR AT HJÆLPE?
Hvis et barn finder ud af, at en ven bliver udsat for vold derhjemme, kan
barnet hjælpe sin ven.
I grafen nedenfor kan I se, hvordan I har svaret på, hvad I ville gøre, hvis
en ven fortalte, at han eller hun blev udsat for vold derhjemme.

Det ville I gøre
Tale med ham/hende om det

69%

Fortælle det til de voksne derhjemme

40%

Fortælle det til en voksen i skolen, fx en lærer eller pædagog

18%

Ringe eller skrive til Børnetelefonen eller en anden hotline

13%

Ikke fortælle det videre

12%

Ved ikke

Antal svar: 4.039
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Mange af de børn, der bliver udsat for vold, fortæller om det til venner,
men ikke til voksne. Det er vigtigt, at vennerne lytter til barnet, men det
er også vigtigt, at det bliver sagt videre til nogle voksne. Derfor er din
vigtigste opgave som ven at hjælpe barnet med at få det sagt til en voksen.

DEBAT I KLASSEN
• Hvad kan venner konkret gøre, hvis de finder ud af,
at en ven bliver udsat for vold derhjemme?
• Hvilke voksne kunne I forestille jer at fortælle det til,
hvis en ven blev udsat for vold?
• Hvad tror I, at voksne kan gøre for at hjælpe børn, der
bliver udsat for vold?

VIDSTE DU...

Børn har ret til et
liv uden vold

Mange af de børn, der oplever vold derhjemme, er bekymrede
for, hvad der sker med deres familie, hvis de fortæller om volden.
De tror fx, at forældrene ryger direkte i fængsel. Sådan er det
ikke. Kommunen og politiet vil undersøge sagen og sørge for at
beskytte barnet imod volden. Kommunen vil også forsøge at hjælpe
forældrene til at blive bedre forældre, så volden stopper. Hvis
forældrene ikke kan hjælpes til at blive gode forældre, vil kommunen
sammen med barnet finde et sted, hvor barnet kan bo uden vold.
Det kan være i en plejefamilie, som barnet ikke kender i forvejen,
eller hos fx en moster eller onkel, som barnet har det godt med.
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e hjælp

j til den rigtig

Find hurtig ve

PROBLEMER I SKOLEN
ELLER DERHJEMME?
Børneportalen er en hjemmeside, der giver børn og unge en let og hurtig
vej til rådgivning, hjælp og viden om deres rettigheder.
På Børneportalen har vi samlet en lang række steder, hvor du kan få
rådgivning, der er til at stole på, og hjælp til et problem eller et spørgsmål,
du mangler svar på.
Du kan også læse mere om dine rettigheder – fx hvis du bliver udsat for
vold, hvis dine forældre skal skilles, hvis du bliver mobbet, har spørgsmål
til vilkårene i dit fritidsjob og meget andet.

Find vej til den rigtige hjælp
på børneportalen.dk
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