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Forord

SOM FORMAND FOR BØRNERÅDET bliver jeg
hver dag bekræftet i, hvor stor og vigtig en opgave
der er blevet betroet mig. Jeg oplever hver dag
– i mit møde med vores samarbejdspartnere og
de mange børn og unge, der lægger stemme til
Børnerådets undersøgelser – at kampen for børns
rettigheder er både nødvendig og nyttig.

Der er stadig brug
for at stå vagt om
børn og unges
rettigheder og for at
arbejde for at forbedre
deres muligheder
i samfundet.

Siden 1994, hvor Børnerådet blev etableret,
har rådet arbejdet for at fremme børn og unges
forhold og skabe forandring til det bedre. Og der
er sket meget siden da – særligt de seneste år,
hvor børns rettigheder for alvor er blevet sat på
den politiske dagsorden. I 2013 fik Børnerådet et
nyt lovgrundlag, der i højere grad end tidligere
trækker tråde til FN’s Børnekonvention. Vi har
taget det som et signal om, at vi skal langt mere
proaktivt frem i skoene i arbejdet for børn og
unges rettigheder – og det er det, vi i dag lever efter
i vores daglige arbejde.
Der er stadig brug for at stå vagt om børn og
unges rettigheder og for at arbejde for at forbedre
deres muligheder i samfundet. I dag kæmper vi
hårdt for at få inkorporeret Børnekonventionen.
Den skal helt ind i dansk lovgivning, så det bliver
konventionens ord og ikke avisernes spisesedler,
der sætter standarden for dansk børne- og
ungepolitik.
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Med Børnekonventionen inkorporeret i dansk
lov kan vi nå endnu længere ud til alle de børn
og unge, der har brug for, at vi taler deres sag.
Vi håber, at Folketinget i 2014 beslutter sig for
at inkorporere konventionen, for det vil have
stor betydning for børn og unge, overalt hvor de
mødes af myndigheder og voksne, der træffer
beslutninger på deres vegne; på anbringelsesområdet, i psykiatrien, i retssystemet, i statsforvaltningerne, på asylområdet, i skolerne, i
daginstitutionerne osv. Overalt hvor børn og unge
møder ’systemerne’, vil en inkorporering betyde
en styrkelse af deres rettigheder – både formelt
og i praksis. Det vil klæde Danmark at træffe den
rigtige beslutning på dette vigtige område.
I Børnerådet holder vi stædigt fast i børneperspektivet i bredeste forstand, og nøgleordene
for vores arbejde er alle børns tarv og rettigheder.
Derfor har vi mange andre emner på tapetet i 2014,
fx børn og unges brug af medier, familieliv og
7.-klasseelevers forhold til deres krop og seksualitet. Med nye fondsmidler fra Velux har vi fået
mulighed for at besøge børn og unge i Vollsmose,
og vi skal tale med børn, der har erfaringer med
statsforvaltningerne. Desuden vil vi kigge dybt
i kommunernes børne- og ungepolitikker, så vi
sikrer os, at de har et reelt operationelt indhold til
gavn for alle børn og unge.

Men uden dem, det hele handler om, var vi ingen
steder. Vi har gennem årene haft stor glæde af
samspillet med tusindvis af børn, der helt naturligt
er eksperter i deres eget liv. Deres udsagn er
vigtige, når der skal kastes lys over de emner, vi
arbejder med.
Det er voldsomt berigende at møde børnene og
de unge og høre deres meninger, og vi vil fortsat
arbejde hårdt for at sikre, at deres stemmer bliver
hørt – og dermed opfylde vores mission om at
være alle danske børns råd.

PER LARSEN
Formand for Børnerådet
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Et råd med gode ører og
en stærk stemme
TILLYKKE MED JUBILÆET. Igennem årene har
Børnerådet både lyttet til børnene og talt deres
sag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere
for den gode indsats ved at kigge lidt fremad, for
børnene har fortsat brug for nogen med gode ører
og en stærk stemme til at tale deres sag.

Manu Sareen
Minister for Børn,
Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold

Når vi voksne tænker i planer, lovregler og
visioner, som, vi synes, giver mening for os i en
voksenverden, så er det Børnerådet, der skal
huske os andre på, at vi skal tale med dem, det
hele handler om. Nemlig børnene. Vi skal lytte til
børnene – både når der skal peges på problemer,
og når der skal findes løsninger.
Mange steder i lovgivningen er der i dag krav om,
at børn skal inddrages. Og det er godt. Men der er
fortsat områder, hvor vi kan blive bedre. Derfor
skal vi som lovgivere, som kommunalpolitikere og
ansatte, der arbejder med børn, hele tiden have
blik for i fællesskab at udvikle politikker og tiltag
med udgangspunkt i børnenes behov. Og her har
Børnerådet en helt central rolle.
Børnerådets vigtigste opgave er at lytte til børnene
og bringe pointerne videre, så der kan blive
handlet. Børnerådet skal være officielt talerør for
alle børn, men det gælder selvfølgelig særligt de
steder, hvor børn ikke bliver hørt, eller hvor deres
stemme ikke trænger tydeligt igennem. Det gælder
især for de udsatte børn, som fx ikke har forældre,

4 · BØRNERÅDET 20 ÅR 1994-2014

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

der kan tale deres sag. Men det gælder også dér,
hvor forældrene eller systemet glemmer at spørge
børnene. Børnerådets brug af børnepaneler er
et unikt eksempel på børneinddragelse, som, jeg
synes, er rigtig vigtigt.
Jeg ser i det hele taget meget frem til at følge jeres
videre arbejde, eksempelvis i forbindelse med de
nye børneekspertgrupper, som, jeg tror, er et godt
bud på, hvordan vi kan inddrage børns perspektiv i
den politik, vi udvikler.
Nok har vi hver især forskellige roller. Men vi har et
fælles ansvar og en fælles mission med at udvikle
vores samfund i en bedre retning. Til gavn for
børnene. Tillykke med de 20 år!

Når vi voksne tænker
i planer, lovregler
og visioner, som,
vi synes, giver
mening for os i en
voksenverden, så er
det Børnerådet,
der skal huske os
andre på, at vi skal
tale med dem, det
hele handler om.
Nemlig børnene.
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Børnerådet i 20 år
Børnerådets fokuspunkter 1994-2014

Børn og unges rettigheder og
Børnekonventionen i Danmark

•

Børnerådet skal løbende holde øje med, om
Danmark overholder FN’s Børnekonvention,
som Danmark tilsluttede sig i 1991. Derfor
aflægger Børnerådet hvert fjerde år rapport
til FN’s Børnekomité om, hvordan det går
med efterlevelsen af Børnekonventionen i
Danmark.

•

•
•
•

FN’s Børnekomité har gennem årene kritiseret
Danmark for at være for dårlig til at fortælle
børn og unge om deres rettigheder. Derfor har
Børnerådet udarbejdet forskellige publikationer,
der skal være med til at udbrede kendskabet til
Børnekonventionen. Samtidig har Børnerådet
arbejdet målrettet for at få forbedret børn og unges
klagemuligheder, hvilket i 2013 blandt andet blev
realiseret ved, at ombudsmanden fik et
børnekontor.
Børnerådet har i en årrække oplyst børn og unge
om deres rettigheder gennem hjemmesiden
Børneinfo.dk. I 2013 blev siden erstattet med
Børneportalen.dk. Her kan børn og unge få viden
om deres rettigheder og finde rådgivningstilbud
inden for en bred vifte af emner.
Udvalgte udgivelser
• Børneportalen (2013)
– en hjemmeside om rådgivning og rettigheder

•
•
•
•
•

Rapport til FN’s Komité om Barnets
Rettigheder (2009)
Retten til frit at udtrykke sine synspunkter
– om inddragelse af børn og unge i demokratiet
(2009)
Børn og unge på banen – inspirationsmateriale
til involvering af børn og unge (2008)
Børneinfo – en hjemmeside til børn og unge
(2007)
Rapport til FN’s Komité om Barnets
Rettigheder (2005)
Opdragelse med hjertet – en guide til
opdragelse uden vold (2003)
Et skridt på vej – om FN’s Børnekonvention
i kommunerne (2000)
Rapport til FN’s Komité om Barnets
Rettigheder (2000)
Børnekonventionen – hvad kan vi bruge
den til? (1999)
Nej til bank – et debatoplæg (1998)

Udsatte børn og unge
Børnerådet arbejder bredt for at sikre gode levevilkår for alle børn i Danmark. Men Børnerådet
har en særlig forpligtelse over for de børn og unge,
som har det svært. For dem er det ikke altid givet,
at de har de samme muligheder og vilkår under
deres opvækst, som alle andre børn og unge i
Danmark. Derfor har Børnerådet gennem årene
arbejdet målrettet for, at forbedre samfundets
indsats over den gruppe af børn og unge.
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Gennem de sidste 20 år er udsatte børn og
unges retsstilling blevet væsentligt forbedret
på en række områder. Børnerådet har spillet en
aktiv i rolle i forbindelse med flere tiltag, fx ved
afskaffelse af revselsesretten i 1997, i forbindelse
med ændringen af lovgivningen om afhøring
af børn ved seksuelle overgreb i 2001, og da
ombudsmanden fik et børnekontor i 2013.
Udvalgte udgivelser
• Rettighedsmateriale til anbragte børn
og unge (2013)
• Rettidig omsorg – 16 film til fagfolk om
tidlig opsporing af omsorgssvigt (2013)
• De prøver at gøre det så normalt som muligt
– et indblik i 113 anbragte børn og unges liv
(2012)
• Fattigdom og social udstødelse – hvad er det?
Et undervisningsmateriale til folkeskolens
ældste klasser (2010)
• Helst skal man have en god barndom
– 40 børns fortællinger om et liv med
særlige vilkår (2009)
• For ung til at være kriminel
– et inspirationsmateriale til en
kriminalpræventiv indsats i folkeskolen (2006)
• Mod en optimal model for afhøring af børn
i sager om seksuelt misbrug (2001)
• Seksuelt misbrug af børn
– Børnerådets forslag til en national strategi
(1999)
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Mobning
Gennem årene har Børnerådet gennemført flere
undersøgelser, hvor børn og unge i forskellige aldre
fortæller om, hvordan det står til med mobbeindsatserne på skolerne rundt omkring i landet.
I 2004 gik Børnerådet sammen med 23 andre
organisationer ind i et nationalt samarbejde og
underskrev den såkaldte Trivselserklæring om
social trivsel og mod mobning i skolerne. I starten
af 2014 kunne Trivselserklæringen fejre 10-års
fødselsdag, og Børnerådet har gennem årene
deltaget i flere kampagner og aktiviteter mod
mobning.
Udvalgte udgivelser
• Mobning – en undersøgelse i 6. klasse (2008)
• Mobning og konflikt – en undersøgelse
i 9. klasse (2006)
• Mobning – en undersøgelse i 7. klasse (2004)
• Om venskab, drilleri og mobning
– en undersøgelse i Børnerådets Børneog Ungepanel (1999)
• Det handler om værdighed – Børnerådets
bud på en offentlig mobbepolitik (1999)
• Mobbedreng – en bog til alle landets
folkeskoler (1999)
Sundhed
Børns sundhed – både den psykiske og den fysiske
– har ved flere lejligheder været på dagsordenen i
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Børnerådet. Rådet har i flere undersøgelser spurgt
Børne- og Ungepanelet, hvordan de synes, de har
det mentalt og med deres krop.

•
•

For at få sundhed på dagsordenen i skolerne, gik
Børnerådet i 2006 sammen med Danske Skoleelever om initiativet På vej til en sundere skole.
Med tre konferencer og et inspirationsmateriale til
skolernes elevråd var det målet at få eleverne på
banen i forhold til, hvordan deres skoledag kunne
gøres sundere og bedre.

Skole, børnehave og uddannelse
Da dagtilbudsloven blev ændret i 2007, blev
det gjort tydeligt, at børn og unge har krav på
et sundt indemiljø, der fremmer deres trivsel,
udvikling og læring. Alligevel har Børnerådet i flere
undersøgelser fået at vide fra børnene, at det halter
for skolerne med at leve op til de gode intentioner.
En af de første undersøgelser i det nyetablerede
Minibørnepanel viste ligeledes, at indemiljøet
i børnehaverne også har brug for et grundigt
eftersyn.

I 2009 udgav Børnerådet sammen med Det Etiske
Råd undervisningsmaterialet Mærker for livet,
der debatterer kropslige indgreb, som ikke
tjener et medicinsk formål, som fx tatoveringer
og piercinger. I den forbindelse gik Børnerådet
aktivt ind i debatten om, hvorvidt det skal
forbydes at omskære drengebørn uden en
medicinsk begrundelse for indgrebet. I 2013
underskrev Børnerådet sammen med de nordiske
børneombud og en række børnelægefaglige
eksperter en erklæring mod omskæring af drenge.
Udvalgte udgivelser
• Mærker for livet – et undervisningsmateriale
til folkeskolen (2009)
• Mental sundhed – en undersøgelse i
Børnerådets Børne- og Ungepanel(2009)
• På vej til en sundere skole – et
inspirationshæfte til elevrådet (2006)

Sundhed i 8. klasse (2005)
Teenager og alkohol – en undersøgelse
i 7. klasse (2003)

Skolen har været genstand for mange undersøgelser med forskellige vinkler i løbet af Børne- og
Ungepanelets levetid, hvor der blandt andet er
blevet spurgt ind til emner som medbestemmelse
og forholdet mellem lærerne og eleverne.
Udvalgte udgivelser
• Indeklima i klasseværelset
– en undersøgelse i Børnerådets Børneog Ungepanel (2012)
• Indemiljø i børneperspektiv – en undersøgelse
i Børnerådets Minibørnepanel (2012)
• Regler og medbestemmelse
– første undersøgelse i Børnerådets
Minibørnepanel (2011)

ÅRSBERETNING OG VISIONER 2013/2014 · 9

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

•

•

•
•

Unge på tværs i uddannelsessystemet
– en konference om frafald på ungdomsuddannelserne (2010)
Medbestemmelse i skolen
– en undersøgelse i Børnerådets Børneog Ungepanel(2007)
Skoletoiletter – der burde seriøst blive gjort
noget ved det (2007)
Relationen mellem lærere og elever (2007)

Familier og skilsmisse
Børnerådet har gennem årene lavet en række
undersøgelser i Børne- og Ungepanelet for
at få børneperspektivet belyst i debatten om
lovgivningen på skilsmisseområdet. Forældreansvarsloven af 2007 skulle egentlig have sat
et punktum for flere års berettiget kritik af
forholdene, men i stedet blev vedtagelsen af
loven startskuddet til en heftig debat om, hvem
loven egentlig beskyttede; børnene eller deres
konfliktende forældre? En evaluering af loven
og dens effekter førte til en omfattende revision
med henblik på at styrke beskyttelsen af børnene.
Som led i evalueringen gennemførte Børnerådet i
2011 en undersøgelse i Børne- og Ungepanelet af,
hvordan børn og unge ser på skilsmissens mange
aspekter.
Udvalgte udgivelser
• Familieformer og skilsmisse – en undersøgelse
i Børnerådets Børne- og Ungepanel (2011)
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•
•
•

Forslag til styrkelse af barnets retsstilling ved
skilsmisse (2004)
Men de taler stadig sammen – en undersøgelse
i Børnerådets Børne- og Ungepanel (2000)
Børn i skilsmisser – en undersøgelse i
Børnerådets Børne- og Ungepanel (2000)

I Børnerådet holder
vi stædigt fast i
børneperspektivet
i bredeste forstand,
og nøgleordene
for vores arbejde
er alle børns tarv
og rettigheder.
PER LARSEN

ET GODT RÅD TIL
BØRNERÅDET
Formand for Danske Skoleelever
Agnete Vienberg Hansen

Børnekonventionen
skal på skemaet
i de danske
folkeskoler
Vi har en børnekonvention, der sikrer
børn og unge rettigheder – det skal
fejres. Men det giver ingen mening med
rettigheder til børn, hvis de ikke ved,
at de har dem.
Alt for få børn kender til konventionen,
og det skal der gøres noget ved. Børn og
unge skal kende deres rettigheder. Derfor
synes jeg, at Børnerådet skal kæmpe for en
lovgivning, der sætter Børnekonventionen
på skoleskemaet.
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Børns rettigheder i Danmark
det handler om inkorporering
Per Larsen, formand for børnerådet, og Lisbeth wilms, næstformand for børnerådet

I 2014 SKAL FOLKETINGET tage stilling til, om
FN’s Børnekonvention skal inkorporeres i dansk
lov. For Børnerådet er sagen ganske klar: Børn
i Danmark har brug for, at Børnekonventionen
gælder som lov.
Når alt kommer til alt, handler det om viljen til
at sikre børns rettigheder: Vil vi i Danmark tage
skridtet og inkorporere FN’s Børnekonvention –
eller vil vi lukke ned for den proces, vi startede
med ratificeringen i 1991? Det er spørgsmålet,
Folketinget skal tage stilling til i 2014. Og afgørelsen vil få stor betydning for de ca. 1.2 mio.
danskere, der er under 18 år.

svigter. Og selv om både børn og forældre kan
gøre en forskel, så er det først og fremmest skolen,
ledelsen og personalet, der må gå forrest og løse
problemerne.
Men de ca. 7 pct. af en skoleårgang, der fortæller,
at de bliver udsat for grov og vedvarende mobning,
har ikke nogen steder at klage, hvis skolen ikke gør
noget ved problemet. Ud over til skoleinspektøren
– men heller ikke her er der noget seriøst krav om,
at barnet skal høres. Det eneste formelle værn, der
findes mod mobning, er kravet om, at alle skoler
skal lave en såkaldt undervisningsmiljøvurdering
mindst hvert tredje år.

Børns rettigheder er ikke nogen selvfølge, og
det har det aldrig været – hverken juridisk eller
i praksis. Nogenlunde sådan sagde Niels Helveg
Petersen fra Folketingets talerstol, da man tilbage
i 1991 diskuterede ratificeringen af konventionen.
Heller ikke i 2014 er børns rettigheder nogen
selvfølge. Det er der desværre mange eksempler
på – både når det gælder mobning, asyl og udsatte
børn og unge.

En undersøgelse fra Danske Skoleelever har
imidlertid vist, at det kun er under en tredjedel
af skolerne, der tager kravet alvorligt og laver
vurderingen. Det vil blive ændret, hvis Danmark
inkorporerer Børnekonventionen.

Mobning i folkeskolen
Vi ved i dag, at mobning er ødelæggende for det
enkelte barn. Man kommer sig ganske enkelt
aldrig rigtigt over det. Vi ved også, at mobning
ikke skyldes hverken stritører, briller eller rødt hår.
Det er et problem, der opstår, når fællesskabet

Asylområdet
Problemerne med den danske stats behandling
af børn og unge i asylsystemet og på udlændingeområdet er åbenlyse. Vi har set en række sager,
vi ganske enkelt ikke kan være bekendt. En
inkorporering vil rydde op i en sært børnefjendsk
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En inkorporering af FN’s Børnekonvention vil give
mobbeofre en beskyttelse mod skoler, der ikke
bekæmper mobning.
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praksis på asyl- og udlændingeområdet. En del af
problemet er nemlig, at forvaltningen ikke lever
op til Børnekonventionen. Barnets tarv bliver ikke
lagt til grund for beslutningerne, sådan som både
udlændingeloven og konventionens artikel 3 siger
højt og tydeligt. Og barnets ret til at blive hørt i sin
egen sag ser man stort på – på trods af at det er
ordlyden i konventionens artikel 12.

uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse
af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk
vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig
behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder
seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes,
værgens eller andre personers varetægt.

Udsatte børn og unge
En række af spektakulære sager har de seneste
år vist os, at udsatte børn og unge ikke er
tilstrækkeligt beskyttede mod overgreb og
omsorgssvigt. Selv når myndighederne har
haft ansvaret for børnene, har det vist sig, at
overgrebene i nogle tilfælde er fortsat.

Der er for nyligt taget væsentlige initiativer
til at rette op på de mange mangler i børns
retsstilling. Blandt de vigtigste tiltag er en såkaldt
overgrebspakke med retningslinjer for hurtig
reaktion på tegn på omsorgssvigt, en reform af
tilsynet med anbringelsesstederne og etableringen
af et særligt børnekontor hos ombudsmanden.

Siden 2006 har samtlige undersøgelser af
sagsbehandlingen på anbringelsesområdet vist,
at der var fejl i over 60 pct. af sagerne. En enkelt
undersøgelse – om efterværn til unge på vej
ud af en anbringelse – fandt fejl i 93 pct. af de
undersøgte sager.

Men hvad er det egentlig, der har skabt
forandringen og det politiske momentum til at
få disse initiativer igennem? Er det en visionær,
fremadrettet tænkning med udgangspunkt i FN’s
Børnekonvention? Svaret er desværre nej.

Hvad skal sætte standarden:
Konventionen eller enkeltsagerne?

De mange unge, der har være glemt, overset og
overladt til sig selv, ville naturligvis have været
bedre hjulpet, hvis Børnekonventionens artikel 19,
stk. 1 havde haft status som lov. Der står nemlig, at:

Tværtimod. Både på det sociale området og på
asyl- og udlændingeområdet er det en serie af
enkeltsager, der tilfældigt er dukket op. Det er i vid
udstrækning disse sager, der har flyttet tingene for
de udsatte børn og unge.

Deltagerstaterne skal træffe alle passende
lovgivningsmæssige, administrative, sociale og

Sådan skal det naturligvis ikke være i et land
som Danmark. Det ville være langt mere

ÅRSBERETNING OG VISIONER 2013/2014 · 1 3

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

betryggende, hvis vores håndtering af børn og
unges rettigheder tog udgangspunkt i, hvad der
står i Børnekonventionen, og ikke hvad der står på
forsiden af aviserne.
Derfor anbefaler Børnerådet, at Børnekonventionen inkorporeres i dansk lov. Det vil være
et kraftigt signal til alle, der har med børn og
unge at gøre, og det vil skabe et øget kendskab
til konventionen og til det sæt af rettigheder, vi i
Danmark har givet hinanden håndslag på at sikre
børn. Samtidig mener Børnerådet, at Danmark
også bør tilslutte sig den nye tillægsprotokol til
Børnekonventionen, der giver børn mulighed for
at klage direkte til Børnekomitéen, hvis de mener,
deres rettigheder er blevet krænket.
En afvisning af at inkorporere konventionen vil
ikke være en passiv handling. Det vil ikke være
en status quo-løsning. Det vil tværtimod være et
væsentligt tilbageslag for børns rettigheder.
En beslutning om at inkorporere Børnekonventionen vil bringe børneperspektivet ind i centrum af beslutningsprocesserne – både på
Christiansborg og i kommunerne. Det vil forplante
sig ud på skolerne, anbringelsesstederne, i psykiatrien, i statsforvaltningerne og alle de andre steder,
hvor børns rettigheder i dag prioriteres for lavt.
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Det vil klæde Danmark at tage dette indlysende
rigtige skridt og afslutte snart 25 års tænkepause.
Naturligvis skal Danmark inkorporere FN’s
Børnekonvention.

Når alt kommer til
alt, handler det om
viljen til at sikre
børns rettigheder.

ET GODT RÅD TIL
BØRNERÅDET
Formand for Red Barnet Ungdom
Cecilie Hansen

Fortsæt arbejdet
for børns
rettigheder
Børnerådet arbejder for mange af
de ting, der er vigtige for Red Barnet
Ungdom, fx inddragelse, rettigheder og
inklusion. Det arbejde skal I fortsætte
– sammen kan vi nå langt.
For os har Børnerådets arbejde for
en børneombudsmand været særligt
interessant. Børns klageadgange både i
Danmark og internationalt lader fortsat
meget tilbage at ønske. Det er derfor
vigtigt, at Børnerådet fortsætter presset
og arbejdet for børns rettigheder.
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Vi har gennem årene haft stor glæde af
samspillet med tusindvis af børn, der helt
naturligt er eksperter i deres eget liv.
Deres udsagn er vigtige, når der skal
kastes lys over de emner, vi arbejder med.
PER LARSEN
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Børnenes talerør

DER ER BRUG FOR NOGEN, som taler børnenes
sag – og det gør Børnerådet. Børnerådet er en
vigtig institution, der står ubetinget på børnenes
side og taler deres sag i mange forskellige
sammenhænge. Det har I gjort i 20 år – og det
håber jeg, I bliver ved med mange år fremover.

Kulturminister
Marianne Jelved

Vi er nødt til at lytte
til børn og unge og
interessere os for,
hvad der rører sig i
deres kulturelle liv.

18 · BØRNERÅDET 20 ÅR 1994-2014

Som regel er det de alvorlige problemstillinger,
man forbinder Børnerådet med – problemstillinger
som handler om misbrug, vold eller omsorgssvigt.
Men Børnerådet har også et virkefelt, der omhandler børns hverdag i bredere forstand og
herunder også børns fritids- og kulturliv.
Jeg oplever, at Børnerådet er en kvalificeret samarbejdspartner på flere områder. Børnerådet har
blandt andet været en aktiv medspiller i forhold til
at få indført børneattestregler inden for idrætten
og det frivillige foreningsliv. Det har været utroligt
vigtigt, fordi noget af det vigtigste i denne verden
er, at vores børn og unge færdes trygt i deres skole
og aktive idræts- og fritidsliv.
Et andet vigtigt område, hvor Børnerådet er en
aktiv og kvalificeret medspiller, er i forhold til
public service. Jeg synes, det er godt, at Børnerådet
indimellem råber vagt i gevær og skaber debat om,
hvad børn har godt af at se i primetime tv, sådan
som I gjorde i 2011 i forbindelse med krimiserien
Den som dræber. Man kan så være uenig – det er

ET GODT RÅD TIL
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Formand for Dansk Ungdoms
Fællesråd Signe Bo
jo debattens natur – men jeg synes, at det netop er
her, Børnerådet udfylder en vigtig rolle.
Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få kulturen
bredere ud til flere børn og unge og gøre den mere
nærværende og vigtig i deres hverdag. Derfor
lancerer jeg i forsommeren tre kulturstrategier
for børn og unge, som skal være med til at styrke
deres møde med kulturen. De er fremtidens
kulturforbrugere, og derfor er det vigtigt for mig, at
kunsten og kulturen er en del af børn og unges liv
fra de er helt små. Jeg håber derfor, at Børnerådet
vil bakke op om dette arbejde.
Hvis vi skal gøre kultur mere nærværende for børn
og unge, er vi nødt til at kende deres vaner. Vi er
nødt til at lytte til børn og unge og interessere
os for, hvad der rører sig i deres kulturelle liv.
Det siger Kulturvaneundersøgelsen noget om,
hvor halvdelen handler om børns kulturforbrug.
Men her er det vigtigt, at vi også får input fra
Børnerådet, blandt andet via jeres børnepaneler,
så vores viden om børn og unges kulturvaner
kommer direkte fra børnene selv.
Tillykke med de første 20 år i børnenes tjeneste.
Fortsæt det gode arbejde – der er brug for jer!

Børn har ret til
at høre til
Børnerådet skal arbejde for, at så mange
børn som muligt bliver en del af et
fællesskab. Alle har behov for at høre
til – det er med til at udvikle os som
mennesker. Det er i fællesskaberne,
man knytter venskaber og danner
netværk, og det er i fællesskaberne,
at vi udvikler os socialt og fagligt.
Fællesskaber er til glæde for alle
– både det enkelte barn, familien og
samfundet. Derfor skal Børnerådet
fremover være med til at sikre børns ret
til at indgå i meningsfulde fællesskaber.
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Bevar det brede fokus

BØRNERÅDET KAN I ÅR FEJRE 20 års jubilæum
– selv samme år, som vi fejrer skolens 200 års
jubilæum. Skolen er i dag et af de vigtigste fælles
omdrejningspunkter i vores samfund, fordi skolen
er for alle børn. Og ligesom skolen er Børnerådet til
for alle børn.

Undervisningsminister
Christine Antorini

Det er en meget vigtig
opgave at sikre alle børns
rettigheder, trivsel og
læring og dermed give
dem mulighed for at få
et godt og ordentligt
børneliv.
20 · BØRNERÅDET 20 ÅR 1994-2014

Børnerådet varetager børns interesser set fra
børnenes perspektiv – lige fra udsatte børn på
anbringelsessteder til almindelige folkeskoleklasser. Det er en meget vigtig opgave at sikre
alle børns rettigheder, trivsel og læring og
dermed give dem mulighed for at få et godt og
ordentligt børneliv. En opgave, der ikke kan få
opmærksomhed nok.
I Undervisningsministeriet har vi de seneste ti år
samarbejdet med Børnerådet om at sikre børns
trivsel. Blandt andet arbejder vi sammen for at
skabe et godt og mobbefrit undervisningsmiljø i
folkeskolen i Det Nationale Samarbejde for Social
Trivsel og mod Mobning i Grundskolen. Det har
været et godt og frugtbart samarbejde.
Børn, der trives, lærer bedre, og derfor skal vi
blive ved med sammen at arbejde for at forbedre
børns trivsel på undervisningsområdet. I den
nye folkeskole kommer der endnu mere fokus på
elevernes trivsel. Som noget nyt vil vi udvikle et
konkret trivselsmål, så vi kan følge op på, hvordan
eleverne har det i folkeskolen og sætte ind de

ET GODT RÅD TIL
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Formand for Erhvervsskolernes
Elevorganisation Morten Ryom
rigtige steder, så alle børn får et godt børneliv.
Børnerådets brede fokus på børns rettigheder,
trivsel og læring er en af jeres særegne styrker,
som I skal holde fast i. I folkeskolen arbejder vi
for, at alle børn skal trives og blive så dygtige,
de kan – uanset alder, baggrund, resurser og
forudsætninger. Vores samfund skal kunne
rumme alle børn i fællesskabet.
Jeg håber, at Børnerådet vil fortsætte det gode
arbejde for at sikre alle børns interesser. At I vil
fortsætte med at bruge jeres uafhængighed og
faglighed til at sætte fokus på de områder, der er
allervigtigst for børnene, og dermed arbejde for, at
alle børn får et godt børneliv med trivsel, læring og
udvikling. Med respekt og omsorg for hvert enkelt
barns behov, forudsætninger, styrker og svagheder.
Mit gode råd til Børnerådet vil derfor være, at
bevare jeres brede fokus på børnelivet og forsætte
med at kæmpe for og præge debatten på de
områder, hvor I – i kraft af jeres faglighed og
afhængighed – er en helt nødvendig stemme.
Jeg vil gerne sige tak til Børnerådet for de mange
års gode samarbejde, og jeg ser frem til at fortsætte
samarbejdet om at give alle børn et godt børneliv.
Tillykke med jubilæet!

Uddannelse er et
barns menneskeret
Uddannelse er fremtidssikring – både for
den enkelte og for samfundet. Men for os
med ufaglærte eller arbejdsløse forældre
kan det være svært at finde en plads i
uddannelsessystemet.
Vi står over for gennemgribende reformer
i vores uddannelsessystem – både i forhold
til folkeskolen og ungdomsuddannelserne.
I den proces er det vigtigt, vi har et
Børneråd, der tør råbe op og være med til
at sikre, at alle børn og unge passer ind og
får en uddannelse.
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Stadig masser af opgaver
for Børnerådet
konstruktive og positive indspark, der er med til at
ændre den politiske dagsorden i forhold til det at
være barn i Danmark.

justitsminister
karen Hækkerup

BØRNERÅDET FYLDER I ÅR 20 ÅR. Det er et
jubilæum, der er værd at markere. Først og
fremmest fordi børn og unge i Danmark har brug
for et Børneråd, der taler på deres vegne. Men også
fordi vi andre – forældre, fagfolk og politikere – har
behov for et Børneråd, der kan være med til at
sætte politiske dagordener på børneområdet.
Når jeg ser tilbage på de resultater, som Børnerådet
gennem årene har opnået, er de enorme. Børnerådet har formået at udvikle sig fra at have en
rådgivende rolle til i dag – med Per Larsen i
spidsen – at være en velfungerende talsmand for
alle børn og unge. For mig at se er Børnerådet det
råd på det social området, der gør det aller bedst.
Når Børnerådet blander sig i debatten, er det med
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I min tid som socialminister har jeg været meget
tæt på Børnerådet. Her har jeg oplevet et råd,
der har haft fokus på børn og unge med særlige
problematikker uden at miste fokus på det store
billede. Børnerådet har arbejdet målrettet for
at forbedre forholdene for børn med forskellige
vanskeligheder – såsom børn, der er anbragt, børn,
der bliver mobbet eller børn, der lider af overvægt.
Men Børnerådet gør samtidig også en stor forskel
for de børn og unge, der ikke oplever de store
problemer i deres liv. For dem er det vigtigt, at
deres skole fungerer godt, at de har gode venner,
eller at de har mulighed for at gå til noget i deres
fritid. Også her lægger Børnerådet mange kræfter,
så alle børn og unge favnes i deres arbejde.
Nu hvor jeg har flyttet ministerium, er det
slående for mig, at jeg stadig ser et meget synligt
Børneråd, der også på mit politiske felt peger
på dagsordner, som jeg kan tage mig af. Lige nu
er jeg meget optaget af problematikkerne omkring børn, der skal afhøres i en retssal efter et
seksuelt overgreb. Det er ofte meget hårdt for
børnene, og Børnerådet har derfor opfordret til,
at vi ændrer loven, så børnene får mulighed for
at blive videoafhørt i stedet. Det ligger mig meget
på sinde at gøre forholdene for børn og unge

ET GODT RÅD TIL
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Formand for Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning Phillip Dimsits Lerer
bedre i det embede, jeg sidder i. Så jeg har taget
Børnerådets opfordring til mig og arbejder videre
med problematikken i mit ministerium.
Forebyggelse og tidlig indsats er noget, der er
meget vigtigt for mig som justitsminister. Her
kunne jeg levende forstille mig, at Børnerådet
og jeg kunne have stor gavn af hinanden i årene
fremover. Sammen kunne vi arbejde målrettet for
at forhindre, at så mange børn og unge havner i
kriminalitet. Med Børnerådets ekspertise i forhold
til at tale med børn og unge får vi en viden direkte
fra dem, det hele handler om.
Et andet området, hvor jeg tydeligt kunne se
Børnerådet have en vigtig rolle, er i forhold til børn
af indsatte. Alle ved, at det er utroligt svært for
børn, der mister en forælder. Men hvad med dem,
hvis forældre kommer i fængsel? Det er ofte en stor
skam for børn, og alt for få er i stand til at tale med
dem om det. Der er god plads til forbedring for de
børn og unge – og Børnerådet kunne være med til
at afdække, hvordan vi mest effektivt kan sætte ind
for at hjælpe dem.

Bliv ved med at
lytte til os!
Det vigtigste råd, jeg kan give til
Børnerådet, er, at I skal lytte til børn og
unge – både de stærke, men i høj grad
også de unge, der ikke selv formår at
råbe op.
Det er os børn og unge, der skal bære
samfundet videre. Hvis vi skal kunne
gøre det, er det fundamentalt, at vi bliver
hørt. Derfor skal Børnerådet blive ved
med at kæmpe vores sag.

Der ligger stadig masser af opgaver for Børnerådet
at løse. Jeg håber, vi tager mindst 20 år mere
med Børnerådet. 20 år, hvor I fortsætter det gode
arbejde med at inddrage børn og unge og bruger
deres erfaringer og viden til at skabe politisk
forandring til gavn for alle i Danmark.
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Børns stemmer skal helt frem
i debatten om sundhed
forvente at leve – alt efter om du er vokset op med
forældre med lang uddannelse og høj løn eller kort
uddannelse og arbejdsløshed.

Sundhedsminister
Nick Hækkerup
NÅR MAN SOM BØRNERÅDET kan se tilbage
på 20 års virke, så har man for længst bevist sin
eksistensberettigelse. I har nu været talerør for
børnene i 20 år – tillykke til jer. Og til børnene.
Alle borgere her i landet har ret til at leve en
tryg og sund tilværelse – det skal jeg som sundhedsminister stå i spidsen for at sikre. Og det
gælder ikke mindst de yngste i samfundet, som
jo ikke ligefrem er dem, der råber højest, hvis de
bliver overset. Derfor er der også brug for nogen
som Børnerådet, der kan sørge for, at børnenes
stemme bliver hørt i samfundsdebatten.
En af de allerstørste udfordringer i sundhedsvæsenet er den urimeligt store ulighed i sundhed,
som betyder, at antallet af gode, sunde leveår er
meget skævt fordelt. Den ulighed starter helt nede
i vuggestuen, for vi kan desværre tydeligt se, at
der er stor forskel på, hvor godt og længe du kan
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Dér skal vi have fat, for det kan ikke nytte noget, at
børn i Danmark vokser op med så vidt forskellige
vilkår. Jeg tror, Børnerådet har meget at byde på i
forhold til at bringe børnenes stemmer helt frem i
debatten om, hvordan vi bedst sikrer, at alle børn –
uanset baggrund – får mulighed for at leve et langt
og sundt liv.
Et andet helt særligt tema, der optager mig meget,
er psykiatrien. Her ved jeg også, at Børnerådet har
spillet – og også fremover vil spille – en central
rolle i debatten. Det er noget helt særligt for et
barn eller en ung at være indlagt på en psykiatrisk
afdeling, og det er utrolig vigtigt, at deres egne
oplevelser fra psykiatrien kommer frem, så sundhedsvæsenet kan blive endnu bedre til at møde de
særlige behov, man kan have som barn eller ung.
Her tror jeg på, at vi kan have en god og konstruktiv dialog, og jeg ser også frem til at se og høre,
hvad Børnerådet ellers kan spille ind med i
forskellige sammenhænge. For jeg er ikke i tvivl
om, at vi har mange fælles interesser.
Nu har Børnerådet klaret de første 20 år. Så
tager I jo nok også 20 mere. Og jeg ser frem til
samarbejdet.

ET GODT RÅD TIL
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Formand for Yngresagen
Anders Vildsø Andreasen

Jeg tror, Børnerådet
har meget at byde på
i forhold til at bringe
børnenes stemmer helt
frem i debatten om,
hvordan vi bedst sikrer,
at alle børn – uanset
baggrund – får
mulighed for at leve et
langt og sundt liv.

Vi skal tage
fælles ansvar
Alle børn har ret til en tryg og god
opvækst. Hvis vi vil sikre børns trivsel,
er det nødvendigt, at Børnerådet går
forrest i kampen for, at vi tager fælles
ansvar for børns liv.
Børnerådets vigtigste opgave er at sikre,
at det enkelte menneske og samfundet
generelt tager ansvar for de ting, der
hver dag sker for øjnene af os. At vi ikke
lader stå til og vender det blinde øje til,
når vi fx har mistanke om, at børn bliver
dårligt behandlet.
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Året der gik
aktiviteter i 2013
I 2013 HAR BØRNERÅDET arbejdet med mange
forskellige vinkler på børne- og ungdomsliv,
blandt andet anbragtes rettigheder, omsorgssvigt,
ungdomsuddannelser, nyheder til børn samt børn
og unge i psykiatrien. Børnerådet gav desuden
svar på over 40 høringer.
På de følgende sider kan du læse om nogle af de
aktiviteter, der har fyldt mest i Børnerådets
arbejde i 2013.

Børnerådets vigtigste
opgave er at lytte til
børnene og bringe
pointerne videre, så der
kan blive handlet.
Manu Sareen

Børnerådet taler med børn og unge
Børnerådet har i løbet af året arbejdet med flere projekter, hvor børn og unge har været direkte
involveret. Det er blandt andet blevet til:
•
•
•
•
•
•
•

spørgeskemaundersøgelse om unge og uddannelse blandt 7.000 unge i Roskilde Kommune
spørgeskemaundersøgelse om forventninger til skolestart i Børnerådets Minibørnepanel,
som består af ca. 1.000 børnehavebørn
ekspertgruppe med unge med erfaring fra indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien
besøg på 13 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i hele landet og interview
med i alt 51 indlagte børn og unge
ekspertgruppe med piger, som har vidnet i retten om et seksuelt overgreb
etablering af nyt Børne- og Ungepanel med ca. 2.700 elever fra 125 7.-klasser
– heraf som noget nyt 11 specialklasser
spørgeskemaundersøgelse Portræt af 7. klasse i Børne- og Ungepanelet.
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Omskæring:
Lad drengene
bestemme selv

Drop mobning nu
I februar deltog Børnerådet
sammen med 30 forskellige
organisationer i kampagnen
Drop mobning nu. Med
kampagnen skal der gøres
en indsats for at komme den
digitale mobning til livs.

Overvågning på
Facebook
En undersøgelse fra
Medierådet for Børn og
Unge viser, at hver femte
forælder overvåger sit barn
på de sociale medier, uden at
børnene ved det. Det er ikke
i orden, udtalte Børnerådets
formand Per Larsen i en debat
med Trine Villemann i Ordet er
dit på P1.

FEBRUAR
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Rituel omskæring af drenge
er et indgreb, der er i strid
med FN’s Børnekonvention.
Derfor mener Børnerådet, at
drengene selv bør bestemme,
om de vil omskæres, når de er
store nok til at give informeret
samtykke. Det er meldingen
i en udtalelse fra Børnerådet,
der samtidig opfordrer til
dialog og information før
eventuelle lovindgreb.

ULTRANYT: NYHEDER
TIL BØRN
I marts 2013 gik Ultra Nyt
i luften for første gang.
Udsendelsen giver børn og
unge klar og letforståelig
besked om de nyheder, de
ellers ville have svært ved
at forstå. Ultra Nyt blev
etableret på baggrund af
et forslag fra Børnerådet
til kulturministeren og
kulturudvalget i Folketinget.

Marts

Drenge Uddannelse
Roskilde
Børnerådet indgik i 2013 et
samarbejde med Roskilde
Kommune om det såkaldte
DUR-program.
Projektet sætter fokus på
drenge i uddannelsessystemet,
og det overordnede formål
med projektet er at finde
veje og metoder til at styrke
drengenes muligheder
for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Børnerådet har i forbindelse
med DUR foretaget en
spørgeskemaundersøgelse
blandt godt 5.000 børn og
unge i Roskilde Kommune.

God stemning i
klasseværelset er
afgørende for
børns læring
En ny undersøgelse, som
Børnerådet har gennemført
blandt 1.914 udskolingselever
i Roskilde Kommune, viser, at
hele 87 pct. af eleverne mener,
at man lærer mere, hvis der er
god stemning i klassen.

maj
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16 temafilm om underretning for
faggrupper, der arbejder med børn

Børnerådet præsenterer her 16 korte film om tidlig opsporing af omsorgssvigt
blandt 6-12-årige børn. Filmene lægger op til debat om de udfordringer,
der kan opstå, når man som fx pædagog, lærer, tandlæge eller
sundhedsplejerske bliver opmærksom på omsorgssvigt og overgreb.

Rettidig omsorg: 16 film skal
hjælpe fagfolk med at gribe
hurtigere ind

Rettidig omsorg

Børneportalen.dk
Rettidig omsorg
– en ny hjemmeside,
der hjælper børn
med at finde vej til
rådgivning
og rettigheder

I filmene giver en række erfarne fagfolk gode råd til, hvordan man kan opfange
signaler på omsorgssvigt og til, hvordan man kan handle på signalerne. DVD’en
indeholder også film med fire unge, der fortæller, hvordan deres liv kunne have
været anderledes, hvis de forskellige faggrupper havde grebet rettidigt ind.
ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Filmene henvender sig til alle, der arbejder med børn i 6-12-års-alderen.
De kan bruges på uddannelserne og på arbejdspladserne som oplæg til
debat og refleksion om, hvordan man som professionel bedst muligt
hjælper omsorgssvigtede børn.

På Børnerådets nye hjemmeside Børneportalen.dk
har Børnerådet samlet de
væsentligste rådgivningstilbud
inden for en bred vifte af
områder – fra mobning og
skilsmisse til privatliv og
seksualitet. På siden kan børn
og unge også få viden om
deres rettigheder.

Copyright Børnerådet og Batavia Media ApS 2013
DVD’ens indhold er beskyttet i medfør af ophavsretsloven.
Udgivet med støtte fra Bikubenfonden, Trygfonden, Socialog Integrationsministeriet samt af De Offentlige Tandlæger.

Rettidig omsorg

Udgivet af
Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Tlf.: 3378 3300

16 temafilm om underretning for
faggrupper, der arbejder med børn

Tilrettelæggelse
Helen Bülow, Batavia Media ApS og Søren Gade Hansen, Børnerådet.
Dokumentarfilm. Spilletid: 120 minutter. 16:9 format.

En ny undersøgelse fra
Børnerådet viser, at eleverne
i udskolingen vil have mere
aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal af
dem savner undervisning
med fokus på bevægelse og
virksomhedsbesøg.

Undersøgelse blandt
børn og unge indlagt
i psykiatrien

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER
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Skolereform
bør sikre mere
bevægelse
og variation i
undervisningen
BØRNERÅDET
VESTERBROGADE 35 A
1620 KØBENHAVN V
TLF.: 33 78 33 00
WWW.BRD.DK

Alt for ofte hører man om udsatte børn og
unge, der ikke får den hjælp, de har brug for.
Nogen gange kommer hjælpen for sent,
andre gange er den utilstrækkelig – eller
også udebliver den helt. Det skal der
laves om på, mener Børnerådet, der med
de 16 film vil hjælpe lærere, pædagoger,
sundhedsplejersker og skoletandplejen, så de
bliver bedre rustet til at gribe ind, når de ser
børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt.

DET ER BARE ALMINDELIGE
MENNESKER, DER HAR
EN SÅRBARHED
BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT
VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

I maj og juni besøgte Børnerådet 13
psykiatriske afsnit i hele Danmark. Her
talte vi med 51 børn og unge, der alle var
eller havde været indlagt på et psykiatrisk
afsnit. Forud for undersøgelsen havde
Børnerådet inviteret seks unge til at sidde
i en ekspertgruppe, som kom med input
til, hvad undersøgelsen skulle fokusere på.

JUNI
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Skolen - set fra børnehaven
Børns forventninger til
og forestillinger om skolen

BØRNERÅDETS
Minibørnepanel
Skolen set fra børnehaven · 1

Ny undersøgelse:
Børnehavebørn
har store
forventninger til
skolestart
En ny undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel viser, at
langt de fleste børnehavebørn
– hele 87 pct. – glæder sig til at
starte i skolen. Men for en stor
gruppe børn er skolestarten
også forbundet med utryghed,
usikkerhed og forestillinger om,
at skolen både kan være svær,
kedelig og et sted, hvor man
risikerer at blive drillet

AUGUST
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Mange erhvervsskoleelever er blevet
mobbet i folkeskolen
Andelen af unge, der er blevet mobbet i folkeskole, er langt større på
erhvervsuddannelserne end de gymnasiale uddannelser. Det viser en
ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 4.500 børn og unge i Roskilde
Kommune. Børnerådets formand, Per Larsen, opfordrer til et styrket fokus
på elevernes sociale behov i erhvervsskolereformen

Omskæring:
Lad drengene selv bestemme
På et møde for de nordiske børneombud og en række børnelægefaglige
eksperter underskrev Børnerådet den 30. september en fællesnordisk
udtalelse mod omskæring af drenge. Udtalelsen har senere fået støtte fra
Red Barnet og Børns Vilkår.
Børnerådet og de øvrige organisationer mener, at drengeomskæring
krænker børnenes ret til beskyttelse mod rituelle og religiøse overgreb.
Børnerådet anbefaler derfor, at omskæring først sker, når barnet er modent
nok til selv at tage stilling til indgrebet – og tidligst når barnet fylder 15 år.

SEPTEMBER

Velux Fonden bevilgede i 2013
11.4 mio. kr. til Børnerådet
over en fireårig periode.
Pengene går til et projekt, der
skal give sårbare og udsatte
børn og unge en stemme, så
fagpersoner, politikere, foreninger m.fl. kan blive klogere
på, hvordan de oplever deres
situation.
Projektet vil gøre det muligt for
Børnerådet at gennemføre en
lang række undersøgelser og
bidrage til metodeudviklingen i
forhold til børneinddragelse.

EFTERVÆRN
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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

12-17 ÅR

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

8-11 ÅR

Nadia og Magnus skal ikke bo hjemme mere.
De skal flytte. Først til et børnehjem og så
til en plejefamilie. Det er der nogen i
kommunen, der har bestemt, fordi Nadia
og Magnus ikke har det godt derhjemme.
Nadia og Magnus flytter hjemmefra er en
læs-højt-bog til de yngste anbragte om de
mange følelser og dilemmaer, mange børn
oplever, når de bliver anbragt. Historien er også
et eksempel på, hvordan de yngstes rettigheder
kan tilgodeses under en anbringelse.

Når du ikke
kan bo
derhjemme

Når du ikke
kan bo
derhjemme

OM AT VÆRE ANBRAGT

OM AT VÆRE ANBRAGT

Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Børn som eksperter
– et projekt
finansieret af
Velux Fonden

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Bodil Nygaard

Nadia og Magnus
flytter hjemmefra

Når du
fylder 18 år
OM AT KLARE SIG SELV EFTER
MAN HAR VÆRET ANBRAGT

Børnerådet: Anbragte børn skal
kende deres rettigheder
Alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de
bliver anbragt. Det viste en undersøgelse fra 2012, som Børnerådet
gennemførte blandt anbragte børn og unge i Danmark. Børnerådet
har derfor udviklet et nyt materiale, der skal være med til at sikre
direkte information om rettigheder og muligheder for hjælp under en
anbringelse. Udgivelsen er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale forhold.

Børn svigtes i det danske retssystem
Urimeligt lange ventetider, angst for mødet i retten og et system uden
indsigt i børnenes særlige behov. Det er virkeligheden for børn, der har
været udsat for seksuelle overgreb og skal vidne i det danske retssystem.
På baggrund af en fælles undersøgelse opfordrer Børnerådet og
Center for Seksuelle Overgreb derfor justitsministeren til at ændre
aldersgrænsen for, hvornår børn skal vidne i retssagerne.
Børnerådets bidrag til undersøgelsen består af en ekspertgruppe med
12 børn, der alle har erfaring med at vidne i retssager.

NOVEMBER

DECEMBER
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Børnerådets arbejde i 2014
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ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER
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KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR
– 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET
En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at en stor gruppe
børn i 13-årsalderen
MAN
GE om E ER UTILFREDSE
ikke har nogen at tale med, når det handler om kroppen, om kærester ogUNG
følelser. Det er især drengene, der ikke har en tryg samtalepartner.
Undersøgelsen
MED DER
ES KROP
viser også, at fædre ofte er fraværende, når der skal tales om svære emner.
ANALYSE: 13-ÅRIGES TANKER

Undersøgelsen ”Kys, kærlighed og kønshår” fra
Børnerådet viser, at forældre til børn i 13-årsalderen
skal være langt bedre til at tale med deres børn om
emner som krop, kærester og følelser. Højest på
listen over emner, børnene vil tale med de voksne
om, er alkohol og mobning.
Over halvdelen af drengene svarer, at de ikke har
nogen at tale åbent og ærligt med om, hvordan de
har det med deres krop. Cirka hver tredje dreng har
ikke nogen at tale med om kærester og følelser.
Børnerådets formand, Per Larsen, opfordrer forældre
– og især fædrene - til at gøre mere for at få gang i
en god og fortrolig dialog med deres børn: ”Vi skal
have fædrene meget mere ind i kampen. De skal
blive langt bedre til at tale ordenligt og tillidsfuldt
med deres børn om emner som fx krop, kærester og
følelser”.
Langt flere børn taler med deres mor end med deres
far om de svære emner. Børnene synes ofte, der er
forskel på, hvordan de taler med deres forældre.
Nogle børn synes, at deres mor er mere forstående,
men at deres far er bedre til at give et klart svar.

OM KROP OG VÆGT

13-årige børn bruger meget
tid på at spekulere over
deres krop. Det viser en
undersøgelse fra Børneråd
ny
et. Mange er utilfredse,
og næsten halvdelen af
tænker ofte eller hele tiden
pigerne
på

deres vægt. Undersøgelsen
Derfor er det
vigtigt, at både mødre og fædre
giver anledning til
bekymrin
g for pigerne for udsatte
kommer på banen, når der skal tales om og
svære ting.
børn.

Undersøgelsen offentliggøres som et led i Sex &
Samfunds årlige seksualundervisningskampagne
– UgeSex. I år sætter kampagnen fokus på, hvordan
man sætter grænser og taler med sine børn om
En ny undersøgels
svære, men vigtige emner. e fra Børnerådet viser, at en stor
Undersøgelsen viser, at
gruppe børn i 13-årsaldere
børn, der er utilfredse med
n er utilfredse med deres
deres krop eller tænker
krop og tænker meget på
meget på deres vægt, er
deres vægt. Hver sjette
i
generelt dårligere trivsel
13-årig er utilfreds eller
end børn, der ser positivt
meget utilfreds med sin
UNDERSØGELSENS
HOVEDRESULTATER
krop,
på deres krop; de føler sig
og 30 pct. tænker ofte eller
oftere ensomme, har det
hele tiden på, om de vejer
sværere i skolen og oplever
for meget. Det tal er markant
oftere dårligere stemning
• Mellem 30 og 44 pct. af de 13-årige større
har ikke
nogen
end
andelen af
i hjemmet.
13-årige, der rent faktisk
vægtproblem
at tale åbent og
ærligt med omhar
krop,
kærester og
er.
følelser.
Især hvis man ser på de
13-årige
• Dobbelt så mange 13-årige taler
med deres
mor
piger er
tallene beUNDERSØGELSENS HOVEDRE
kymrende: 23 pct. af pigerne
er utilfredse
SULTATER
(54. pct.) end med
deres far (26 pct.)
om, hvordan
med deres
krop, og 41 pct. tænker ofte
eller hele tiden på, om de
de har det med deres
krop.
• Hver sjette 13-årige er
vejer for meget.
utilfreds eller meget
• Over halvdelen af drengene (52 pct.) siger, at de
utilfreds med sin krop.
ikke har nogen at tale med om, hvordan de har det
• 30 pct. af de 13-årige
Formand for Børnerådet,
tænker ofte eller hele
Per Larsen, finder tallene
med deres krop.
tiden på, om de vejer for
meget bekymrende: ”Jeg
lidt
synes
eller
der er
• Alkohol, mobning, kærester
og
følelser
står
højest
for meget.
god grund til at
• Flere piger (41 pct.) end
råbe vagt gevær over de
drenge (17 pct.) tænker
her gerne
nye talvil– tale
på listen over iemner,
de 13-årige
især i forhold
ofte eller hele tiden på deres
til pigerne de unge, der
også kæmper med andre
vægt.
mere om med og
de voksne.
• Flere piger (23 pct.) end
trivselsproblemer. Krop
drenge (8 pct.) er
og vægt fylder alt for meget
i
utilfredse med deres krop.
de unges bevidsthed, og
det giver dem unødvendige
• 13-årige, der er utilfredse
bekymringer. Det er både
med deres krop eller
godt og vigtigt, at børn
og
tænker meget på deres
unge tænker på sundheden,
vægt, er generelt i
men et overdrevet fokus
dårligere trivsel end andre
er et tveægget sværd. Det
13-årige. De er oftere
bliver meget hurtigt til
ensomme, de oplever oftere
en stor belastning, når man
ikke kan leve op til det
dårlig stemning i
hjemmet, de er mindre
perfekte billede.”
glade for at gå i skole,
og de har lavere social og
faglig selvtillid.
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Børneindblik

DET ER BARE ALMINDELIGE
MENNESKER, DER HAR
EN SÅRBARHED
BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT
VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

Børnerådets temaundersøgelse om
børn og unge i psykiatrien Det er bare
almindelige mennesker, der har en
sårbarhed.

Børneindblik
I starten af 2014 så Børnerådets nye Børneindblik
dagens lys. Børneindblik er en ny og lettilgængelig
måde at formidle undersøgelser fra Børnerådet på.
Børnerådet planlægger at udgive en håndfuld
Børneindblik i 2014. De to første kan du læse om
herunder.
Børneindblik nr. 1 / Mange unge er utilfredse med
deres krop
13-årige børn bruger meget tid på at spekulere
over deres krop. Det viser en ny undersøgelse
fra Børnerådet. Mange er utilfredse, og næsten
halvdelen af pigerne tænker ofte eller hele tiden
på deres vægt. Undersøgelsen giver anledning til
bekymring for pigerne og for udsatte børn.
Børneindblik nr. 2 / Kys, kærlighed og kønshår
– 13-årige vil tale om det
En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at en stor
gruppe børn i 13-årsalderen ikke har nogen at tale
med, når det handler om kroppen, om kærester
og om følelser. Det er især drengene, der ikke har
en tryg samtalepartner. Undersøgelsen viser også,
at fædre ofte er fraværende, når der skal tales om
svære emner.
Temaundersøgelse blandt børn
og unge i psykiatrien
Børnerådet gennemførte i 2013 en undersøgelse
blandt børn og unge, der har været indlagt på et
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psykiatrisk afsnit. Resultaterne af undersøgelsen
er blevet til rapporten Det er bare almindelige
mennesker, der har en sårbarhed, som udkom i
marts 2014.

midten af 2014 den gamle hjemmeside ud med
en ny og mere moderne model. Hjemmesiden får
nyt design, og indholdet bliver opdateret, så siden
bliver mere overskuelig at finde rundt på.

I rapporten kan man læse om 56 børn og unges
erfaringer med indlæggelsen og deres anbefalinger
til, hvordan mødet med det psykiatriske system set
fra et børneperspektiv kan forbedres.

På hjemmesiden vil man fortsat kunne tilmelde
sig Børnerådets nyhedsbreve, så man kan holde
sig opdateret med rådets udgivelser, pressemeddelelser og høringssvar. På gensyn på
www.brd.dk i 2014.

Forud for udgivelsen af rapporten har Børnerådet sammen med en mindre gruppe af de
unge fra undersøgelsen været på besøg hos
sundhedsministeren og Folketingets §71-tilsyn.
Magtanvendelsesudvalget
Børnerådet deltager i et udvalg nedsat under
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold, der skal se nærmere på
magtanvendelse over for anbragte børn og
unge. Børnerådet har desuden samlet en
ekspertgruppe med børn og unge, der har oplevet
magtanvendelser. Sammen med børnene har
Børnerådet udarbejdet en række anbefalinger til
udvalget, som ekspertgruppen har haft lejlighed til
at fremlægge på et møde med udvalget. Udvalget
forventes at være færdig med sin betænkning i
januar 2015.
www.brd.dk – Børnerådets nye hjemmeside
Efter lang og tro tjeneste skifter Børnerådet i

Fødselsdag og konference
Børnerådet fylder 20 år i 2014. Det bliver fejret med
en konference om børneinddragelse i efteråret.
Programmet kommer til at bestå af oplæg om,
hvordan man kan sikre sig at børn og unge
kommer til orde, når der bliver taget beslutninger
eller lavet lovgivning, som handler om dem.
Derudover vil der være hands on-eksempler
på succesfuld børneinddragelse og forskellige
workshops.
Kommunale børne- og ungepolitikker
Børnerådet vil lave et kvalitetstjek af de
kommunale børne- og ungepolitikker på tværs
af landets kommuner. Servicelovens §19, stk. 2
pålægger alle kommuner at lave politikkerne, der
skal sikre sammenhængen mellem det generelle
og forebyggende arbejde og den målrettede
indsats over for børn og unge med behov for særlig
støtte. Undersøgelsen vil se nærmere på, hvad
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politikkerne indeholder og på, om de lever op til
deres formål.
Temaundersøgelse om børns møde
med Statsforvaltningen
Som et led i Børnerådets indsats for at få styrket
børneperspektivet i børn og unges møde med
myndigheder og offentlige institutioner gennemfører Børnerådet i 2014 en undersøgelse i
Statsforvaltningen.
Indsatsen kommer til at omfatte en række besøg
i statsforvaltningerne, interview med børn og
unge, der har erfaring med mødet, og udarbejdelse
af anbefalinger eller guidelines til hvordan man
kan sikre et børneperspektiv i børns møde med
Statsforvaltningen.
Undersøgelsen gennemføres som en del af
projektet Børn som eksperter finansieret af Velux
Fonden.
Undersøgelse blandt børn og unge
i socialt udsatte boligområder
Som en del af projektet Børn som eksperter
finansieret af Velux Fonden, gennemfører
Børnerådet i foråret og sommeren 2014 en
undersøgelse om forebyggelse af kriminalitet
blandt børn og unge i socialt udsatte
boligområder.
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Undersøgelsen består af en række workshops og
interview med børn og unge i Vollsmose i alderen
10-18 år.
Formålet med undersøgelsen er at få viden om,
hvor og hvordan der med fordel kan sættes ind
for at forebygge kriminalitet. Undersøgelsen skal
også bruges til at give børn og unge i Vollsmose
en stemme i den offentlige debat og på den måde
bidrage til et mere nuanceret billedet af børn og
unge i socialt belastede boligområder.
Børn og unges brug af medier
Gennem de sidste par år er Børnerådet ved flere
lejligheder blevet gjort opmærksom på, at børn
og unge ikke er godt nok beskyttede i forhold
til de mange medier, der er en del af deres
hverdag. Der er fx ikke en lov, som regulerer
nyhedsudsendelserne i busser og toge. Og der
er ikke krav om, at film på streamingtjenester på
nettet skal være mærket, som film i biografen
og på dvd. Samtidig er Børnerådet også blevet
opmærksomt på, at børns ret til adgang til medier
bliver væsentligt begrænset af internationale
samarbejder, fx i forhold til mærkningsordninger
på computerspil.
Børnerådet vil i 2014 arbejde målrettet for, at de
love, som regulerer børn og unges brug af medier
på en lang række områder, bliver tidssvarende
og tager højde for balancen mellem børns ret til

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ET GODT RÅD TIL
BØRNERÅDET
Formand for Ungdommens Røde Kors
Amalie Sondorp Utzon
beskyttelse og børns ret til adgang til medier i
varieret form.
I starten af 2014 vil Børnerådet blandt andet
belyse børns eget bud på, hvilke behov der er for
vejledning og rådgivning af fx forældre og lærere
gennem en undersøgelse i Børnerådets Børne- og
Ungepanel under titlen Børns brug af medier.
25 år med FN’s Børnekonvention
FN’s Børnekonvention fylder 25 år i 2014. I den
anledning udgiver Børnerådet en publikation
med fokus på børns retsstilling på en bred vifte
af områder.

Alle kan være
med til at gøre en
forskel
Børnerådet har gennem tiden været
gode til at sætte dagsordener i
offentligheden – både i forhold til det
brede spor om det gode børneliv og det
smalle om ansvaret for udsatte børn og
unge. Mit råd til Børnerådet er, at I skal
bruge jeres stemme i offentligheden til
i højere grad at engagere børn, unge,
voksne og ældre til at tage ansvar i børn
og unges liv.
Råb op om vores fælles ansvar for at
skabe gode fællesskaber. Forklar at alle
kan gøre en forskel i børns liv – og at vi
sammen skaber fremtidens samfund,
når vi engagerer os i dem, der skal
bygge det.
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Jeg håber, vi tager mindst 20 år
mere med Børnerådet. 20 år, hvor
I fortsætter det gode arbejde med at
inddrage børn og unge og bruger deres
erfaringer og viden til at skabe politisk
forandring til gavn for alle i Danmark.
karen hækkerup
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Børnerådets sekretariat
Annette Juul Lund

Flemming Schultz

Sekretariatschef, cand.jur.

Kommunikationschef, cand.mag. og master

Arbejdsområder: Ledelse og økonomi

i professionel kommunikation (MPK)
Arbejdsområder: Børnerådets kommunikation
og pressearbejde

						

						

Andreas Grubbe Kirkelund

Heidi Sørensen

Kommunikationsmedarbejder, journalist

Inddragelsesmedarbejder, cand.scient.soc.

Arbejdsområder: Børneportalen

Arbejdsområder: Inddragelse af børn og unge,
Børnerådets Børne- og Ungepanel

						

						

Anna-Marie Carstens
Fuldmægtig, juridisk konsulent, cand.jur.

Jessica Konstantine Bogiatzis
Kadsiola

Arbejdsområder: Rettigheder og jura

Servicemedarbejder
Arbejdsområder: Kontorarbejde og servicering

						

						

Bodil Liv Holm

Katrine Munch Bechgaard

Presse- og kommunikationskonsulent,

Presse- og kommunikationskonsulent, cand.mag.

scient.adm.

i dansk og kommunikation, folkeskolelærer

Arbejdsområder: Børnerådets

Arbejdsområder: Børnerådets

kommunikation og pressearbejde

kommunikation og pressearbejde

						

						

Camilla Tang Jensen

Kowik Parmach Nooristani

Studentermedhjælper, stud.mag. i dansk og

Regnskabsmedarbejder

kommunikation

Arbejdsområder: Børnerådets budget

Arbejdsområder: Børnerådets kommunikation

og regnskab
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Line Emma Jønson

Suzanne Rosenkilde Nielsen

Studentermedhjælper, stud.scient.pol.

AC-sekretær, cand.scient.pol.

Arbejdsområder: Inddragelse af

Arbejdsområder: Børnerådets

børn og unge

økonomi og administration

						

						

Poul Simon Rasmussen

Søren Gade Hansen

Studentermedhjælper, stud.soc.

Chefkonsulent, cand.jur. og folkeskolelærer

Arbejdsområder: Inddragelse af

Arbejdsområder: Rettigheder og jura

børn og unge

						

						

Stine Lindberg

Trine Krab Nyby

Inddragelsesmedarbejder, cand.mag.

Børnefaglig leder, cand.soc.

i dansk og psykologi

Arbejdsområder: Børnerådets

Arbejdsområder: Inddragelse af børn og unge,

børne- og ungeinddragelse

Børnerådets Minibørnepanel og ekspertgrupper

						

						

Sanne Rørbech
Sekretær
Arbejdsområder: Telefon-,
post- og mailhenvendelser,
formandens mødekalender mv.

						

Susanne Bang Dahl
Inddragelsesmedarbejder, cand.psyk.
Arbejdsområder: Inddragelse af børn og unge,
Børnerådets temaundersøgelser og ekspertgrupper
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Om Børnerådet

BØRNERÅDET ER ET STATSLIGT RÅD, der
skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for
børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg.
Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor
handle på baggrund af egne beslutninger.
Økonomi
Børnerådet er på finansloven – i 2014 med en
bevilling på 8.2 mio. kr. Beløbet dækker løn og
driftsomkostninger for rådet og sekretariatet.
Børnerådets øvrige aktiviteter finansieres med
støtte fra fonde og i samarbejde med andre
organisationer. I 2013 modtog Børnerådet således
en bevilling fra Velux Fonden på kr. 11.4 mio. over
fire år. Se mere om Børnerådets økonomi i rådets
årsrapport for 2013 på www.brd.dk
Sekretariatet
Børnerådets sekretariat har 18 ansatte med en
sekretariatschef i spidsen. Sekretariatet er opdelt i
en juridisk afdeling, en børneinddragelsesafdeling,
en kommunikationsafdeling samt en administrativ afdeling.
Lovgrundlag
Børnerådets arbejde tilrettelægges i overensstemmelse med rådets lovgrundlag:
Bekendtgørelse om et Børneråd (Bekendtgørelse
nr. 1367 af 20. december 2012).
Se bekendtgørelsen på www.brd.dk
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Børnerådets opgaver
Børnerådet taler børnenes sag i den offentlige
debat. Børnerådet arbejder bredt for at sikre
gode levevilkår for børn og beskæftiger sig med
alle sider af børns liv: Skole-, kultur- og fritidsliv,
sociale og sundhedsmæssige forhold, børn med
særlige behov, børns retsstilling m.v. Børnerådet
behandler ikke konkrete klagesager.
Læs mere om Børnerådet på www.brd.dk

Børnerådets vision og
mission 2012–2015
Børnerådets vision er, at børn og unge i Danmark
trives og bliver set og hørt. Børnerådets mission er
at være fortaler for alle børn og unge og sikre deres
rettigheder, udvikling og trivsel.
• Børnerådet inddrager aktivt børn og unges
synspunkter i rådets arbejde.
• Børnerådet overvåger forholdene for børn og unge.
• Børnerådet tager visionære og konstruktive
initiativer, der bygger bro mellem behov og
løsninger for børn og unge.
• Børnerådet arbejder systematisk for udvikling af
viden om børn og unges livsbetingelser.
• Børnerådets arbejde baseres på omhyggelig,
eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden.
• Børnerådet er uafhængigt af politiske og
økonomiske interesser.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER
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Børnerådets medlemmer

PER LARSEN

AYHAN CAN

Formand for Børnerådet

Chef for 2200Kultur, Kultur- og
Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
Udpeget for området Børn og unges
kultur- og fritidsliv

LISBETH WILMS

JETTE DELTORP

Næstformand for Børnerådet

Direktør for Børn og Kultur i Greve Kommune

Sundhedsplejerske

Udpeget for området Børn og unge med

Souschef i Udviklingscenteret for Forebyggelse

særlige behov

og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune
Udpeget for området Børn og unges sundhed

ANJA CORDES

LONE BEYER

Cand.jur. og konfliktmægler

Lærer og psykolog

Selvstændig advokatvirksomhed (H)

Leder på Frejaskolen, en specialskole

med speciale i sager om familieret

i København

Udpeget for området Børn og unges retsstilling

Udpeget for området Børn og unges skoleliv

ANNETTE DUE MADSEN
Cand.psyk., familieterapeut og lærer
Centerleder i Center for Familieudvikling
Udpeget for området Børn og unges
opvækst og udvikling
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