Sammen stopper vi svigt
Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for,
at intet barn i Danmark svigtes, hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

Børns Vilkårs 2030-mål
Omsorgssvigt

Mobning

Ingen børn skal opleve
omsorgssvigt!

Ingen børn skal opleve
mobning!

Skilsmisse

Børn i familier med sygdom

Ingen børn skal svigtes pga.
forældres konflikt i skilsmisse!

Ingen børn skal svigtes
pga. sygdom i familien!

For mange børn i Danmark svigtes
29% har været udsat for fysisk vold i hjemmet
17% har været udsat for psykisk vold i hjemmet
10% har været udsat for seksuelle krænkelser
19% er vokset op i en familie med alkoholmisbrug
20% af skilsmisser har højt konfliktniveau
8% af børn i 4.-9. klasse har været udsat for mobning
23% af unge i familier med alvorlig sygdom har overvejet at tage eget liv
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Sådan stopper Børns Vilkår svigt
SIG DET!

STOP DET!

FOREBYG DET!

Vi styrker børn i at
kende deres rettigheder
og tale højt om deres
problemer.

Vi styrker voksne i at
handle ud fra barnets
perspektiv.

Vi arbejder for børns perspektiv og rettigheder i lovgivning – og for at myndigheder forebygger og griber
ind, når børn svigtes.

Det gør vi

Rådgivning til
børn, forældre
og fagfolk

Bisidning
til børn

Undervisning til
børn, forældre
og fagfolk

Vidensindsamling
og analyse

Oplysning til
børn, forældre
og fagfolk

Politisk
interessevaretagelse
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Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder
Børn er kompetente
Børn er eksperter i eget liv
Børn udvikler sig i fællesskaber
Børn har brug for at blive set, hørt og forstået
Børn kan have et problem, men de er aldrig deres problem
Det er de voksnes ansvar at hjælpe med at løse børnenes problemer

