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Tak for støtten 2016  
Sammen stopper vi svigt

PARTNERSKABER

DONORER

CSR-PARTNERE

T
usind tak til alle jer, der har bidraget til, 

at vi sammen kan stoppe svigt af børn 

i Danmark. 

Tak til de mange tusinde privatper-

soner, som hver måned støtter os, så vi kan for-

bedre livsvilkårene for udsatte børn. 

Tak til vores offentlige og private samarbejds-

partnere, der gør det muligt, at børnenes stem-

mer lyder højere. 

Og endelig en stor tak til vores 436 frivillige. 

Hver eneste dag er de klar til at lytte, rådgive og 

hjælpe de mange, der kontakter os for at få 

hjælp. 45.489 samtaler med børn og forældre 

blev det til sidste år.



F
or mig er det altid en særlig oplevelse at 

være på BørneTelefonen. Det var det 

også en fredag i december. Lokalet 

summede af lavmælte stemmer, og jeg 

kunne høre brudstykker af rådgivernes samtaler 

med børnene: 

”Hvor er det godt, du ringer til os.“ ”Hvor længe 

siden er det din far døde?”. ”Jeg kan godt høre, at 

du er der, prøv at trække vejret helt ned i ma-

ven.”

Hos en af rådgiverne stod en koordinator. Det er 

dem, der hjælper rådgiverne, hvis de har en sær-

lig kritisk sag. De to var i intens, hviskende sam-

tale. En 15-årig dreng havde netop lagt røret på. 

Han havde brug for at tænke sig om. 

Drengen havde søgt tilflugt hos en ven, fordi 

hans far gennem længere tid havde været vol-

delig over for ham og hans søskende. Faren 

havde opsøgt drengen hos vennen og taget 

kvælertag på ham. Drengen ville ikke hjem igen, 

men havde afbrudt samtalen. 

Efter et kvarter er drengen tilbage i røret. Han er 

klar til at opgive sin anonymitet og få hjælp til at 

komme væk hjemmefra. Koordinatoren kontak-

ter kommunen og politiet.   

Den 15-årige dreng var blevet svigtet af de 

voksne, der stod ham nærmest. Tanken om, hvor 

meget mod, det har krævet af ham at kontakte 

BørneTelefonen, har ikke forladt mig siden. 

De børn, der henvender sig til BørneTelefonen, 

har alle hver deres historie, hver deres virkelig-

hed. Som voksne er det vores pligt at gøre alt, 

hvad der står i vores magt, for at give børnene 

en tryg opvækst. 

Alligevel var der sidste år mere end 6000 hen-

vendelser fra børn, der var udsat for alvorlige 

svigt. Og skeler man til statistikkerne, er hvert 

fjerde barn udsat for vold. I hver klasse er der i 

gennemsnit 1-2 børn, der bliver mobbet, og i 

hver tiende skilsmisse er forældrenes konflikt så 

voldsom, at børnene kan tage varig skade. 

Der er altså et stykke vej endnu, før alle børn har 

en tryg barndom. 

Alligevel gør det mig også stolt, at vi i fællesskab 

med vores samarbejdspartnere har opnået mar-

kante resultater for børnene i det forgangne år. 

På Christiansborg er der nu taget initiativ til, at 

børn kan klage, hvis de er udsat for mobning, 

uden at skolen griber ind. På skilsmisseområdet 

arbejdes der på et nyt system, der i højere grad 

skal sætte barnet i centrum. I Statsforvaltningen 

er bisidning af børn blevet permanent, og det 

samme gør sig gældende for børns mulighed 

for at søge erstatning for svigt, som de er blevet 

udsat for af myndighederne.

Børnenes stemmer er blevet hørt, men vi er først 

i mål, når vi helt har stoppet svigt af børn. Et ar-

bejde vi tog fat på sammen med støtter og sam-

arbejdspartnere i 1977, og ufortrødent forsætter 

med. Tak til alle, der har støttet os.

Venlig hilsen

Rasmus Kjeldahl, direktør Børns Vilkår

Børnene bliver hørt

”Tanken om, hvor meget 

mod, det har krævet af ham 

at kontakte BørneTelefonen, 

har ikke forladt mig siden”

”Min far tæsker mig hver dag. Han siger,  

han vil slå mig ihjel, hvis jeg siger det til nogen.”

 13-årig dreng

”Min mor var meget fuld. Tog fat i mig  

og råbte, at jeg ikke skulle bestemme over 

hende. Så fik jeg en knytnæve i ansigtet.”

 13-årig pige

”Mine klassekammerater kalder mig klammo, 

siger jeg er dum og en stalker. De siger også,  

at jeg kigger klamt på dem.”

 12-årig pige 

”Når man ikke bliver lyttet til, er det som om,  

at man ikke kan have en mening og føle noget.”

 14-årig dreng

”Mine forældre har været voldelige, siden jeg 

gik i børnehaven. Nu slår de mig ikke mere, 

men nedgør mig og siger, jeg er problemet.

De slår stadig min lillebror på 10 år.”

 16-årig pige



Stærke partnerskaber styrker børnene

TDC leverer gratis og sikre  

telefoni- og internettjenester til 

BørneTelefonen 

Hos TDC Group arbejder vi for at bringe 

mennesker tættere sammen og for at 

sikre gode digitale forbindelser mellem 

mennesker. Vi er stolte af samarbejdet 

med BørneTelefonen, som er en vigtig 

forbindelse for børn og unge – særligt 

når de savner nogen at tale med. Børns 

Vilkårs indsats med at hjælpe børn og 

unge og med at understøtte det gode 

digitale fællesskab har stor betydning 

for os. 

 
Kathrine Stampe Andersen, 

vicedirektør, TDC Group

Mary Fonden, Red Barnet  

og Børns Vilkår gik i 2016 sammen  

i Alliancen mod mobning 

I Mary Fonden er vores arbejde 

funderet i partnerskaber, fordi vi tror på, 

at vi kan løfte mere i flok. Børns Vilkår 

har en unik kanal til børn gennem 

BørneTelefonen, og i Red Barnet og 

Mary Fonden har vi stor erfaring med at 

forebygge mobning i Fri for Mobberi. 

Når vi kombinerer vores erfaringer og 

kommer med en samlet anbefaling til, 

hvordan mobning skal bekæmpes, står 

vi stærkere i vores arbejde for at give 

alle børn en barndom, hvor de kan føle 

sig trygge og accepterede.

 
Helle Østergaard,

direktør i Mary Fonden

Egmont og Børns Vilkår  

sætter børnene i centrum 

Børns Vilkår er en central partner for 

Egmont Fonden. Ligesom Egmont 

Fonden sætter Børns Vilkår barnet i 

centrum. Vores partnerskab gør det 

muligt i endnu højere grad at kunne 

lytte til og formidle, hvad børn og 

familier, berørt af skilsmisse, har brug 

for, og på den måde bidrage til at 

skabe bedre vilkår for børnene.

 
Henriette Christiansen, 

direktør Egmont Fonden

I TrygFonden ønsker vi at bidrage til, 

at flere børn i Danmark får en tryg 

barndom 

Derfor samarbejder vi med Børns Vilkår 

om verdens bedste Børnetelefon og 

om at samle viden om børns trivsel. Det 

gør vi for første gang i år med 

rapporten ”Svigt af børn i Danmark”, 

der afdækker omfanget og karakteren 

af de svigt, børn udsættes for i 

Danmark. Og ikke mindst via 

BørneMobilen, der besøger skoler i en 

række kommuner, og på den måde går 

i direkte dialog med børnene om deres 

problemer, og hvad det er, man kan 

bruge BørneTelefonen til.

 
 Gurli Martinussen, 

direktør i TrygFonden



2016 I TILBAGEBLIK: 

116.040 gange var Børns Vilkår  
i kontakt med et barn

41.627 
gange fik et barn hjælp på BørneTelefonen. 

Knap 3000 samtaler handlede om at være angst 
og bange. Det er det højeste antal nogensinde.

Forældre fik hjælp 3.862 gange 
Skilsmisse fyldte i mere end halvdelen 
af samtalerne på ForældreTelefonen 

101 

underretninger til de 
sociale myndigheder 
om bekymring for  
et barn. Knap hver 
tredje underretning 
handlede om fysisk 
vold. 

Øget trivsel og mindre mobning  
Uddannelsesafdelingen holdt 345  
oplæg på landets skoler. 307 af  
dem handlede om digital trivsel. 

467 
børn fik hjælp af en bisidder til  
at blive hørt af myndighederne. 

311 
børn blev bisiddet i kommunen. 

157 
børn blev bisiddet i Statsforvaltningen. 

MOBBEDE BØRN FÅR MULIGHED FOR AT KLAGE  
På Christiansborg blev der taget initiativ til, at børn  
kan klage, hvis de er udsat for mobning, uden at  
skolen griber ind. Børns Vilkår står bl.a. bag forslaget. 

18.638  
medlemmer og støtter ved  

udgangen af 2016. Det er godt 
4000 flere end ved årets start. 

Børns Vilkår fik nyt domicil  
Visionen er, at børn, unge, frivillige, 
medarbejdere og andre organisati-
oner og samarbejdspartnere mødes 
her om at styrke det gode børneliv.



W
isely López Garcia er sam-

men med 435 andre frivillige 

på BørneTelefonen med til 

at sikre, at børn i Danmark 

har en linje til én, der lytter. Sidste år fik børn 

hjælp 41.627 gange til alt fra kærlighed til vold 

og andre overgreb. 

Alle rådgivere har, som Wisely López Garcia, 

en børnefaglig baggrund som fx lærer, pæ-

dagog eller psykolog, og bliver oplært særligt 

i at tale med børn. Rådgiverne tror på børn, 

og er der for dem hver dag året rundt. Som 

Wisely siger: 

”Selvom der er vanskelige og hårde samta-

ler, går jeg som regel opløftet hjem efter en 

vagt på BørneTelefonen. Jeg bliver glad, når 

jeg giver et barn troen på, at han eller hun er 

stærk. At der er en vej videre, uanset hvor 

svært det kan se ud.”

”Jeg bliver glad, 
når jeg giver et barn 
troen på, at han eller  

hun er stærk. At der er  
en vej videre, uanset  

hvor svært det 
kan se ud.”



Økonomien
D

e samlede indtægter er steget fra 62,4 

mio. kr. i 2015 til 66,2 mio. kr. i 2016. Den 

største nye indtægt i 2016 er den nye 

satspuljebevilling; ”udvidelse af åbningstiden”, 

på 1,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, hvor BørneTe-

lefonen nu holder åbent fra kl. 23 – 02 alle årets 

dage. Derudover er private personers bidrag ste-

get med 2,9 mio. kr. 

 16,2  Offentlige tilskud  25%

 28,2  Fonde og virksomheder  43%

 11,9  Medlemsbidrag og private støttebidrag  18%

 7,5  Indsamlinger  11%

 2,5  Andre indtægter  4%

 66,2    100%

 3,7  Administration  6%

 3,9  Uddannelse  6%

 4,4  Bisidning af børn med socialsager  7%

 3,7  Børneinddragelse  5%

 0,8  Børnepolitik  1%

 16,5  BørneTelefonen  25%

 1,8  Erstatningssager for børn  3%

 7,7  Hjælp til børn i skilsmisser  11%

 21,4  Indtægtsskabende aktiviteter  32%

 3,1  Andet  5%

 67,2    100%
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