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Tak for støtten i 2017  
Sammen stopper vi svigt

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

sammen kan stoppe svigt af børn i Dan-

mark. Tak til jer, der har været med os siden 

Børns Vilkårs start i 1977 – og tak til jer, der 

er kommet til: medlemmer, bidragsydere samt 

offent lige og private samarbejdspartnere. Jeres støtte 

løfter børnenes stemmer og gør det muligt at for-

bedre livsvilkårene for udsatte børn. Endelig en stor 

tak til de knap 500 frivillige undervisere og rådgivere 

i Børns Vilkår. Alene på BørneTelefonen blev det til 

50.767 samtaler med børn i 2017. Tak, fordi I hver dag 

året rundt lytter og hjælper, når livet er svært!

Børns Vilkår  
bliver grundlagt1977

BørneTelefonenen åbner
Børn får adgang til en voksen,  
der lytter og hjælper. 

1987

Danmark tiltræder FN’s Børnekonvention
Børn får en række grundlæggende rettigheder  
i forhold til beskyttelse, tryghed og skolegang.

1991



Verden har forandret  
sig med stor hastighed de 
seneste 40 år, og heldigvis 
er Børns Vilkår fulgt med.

I 
2017 kunne Børns Vilkår fejre to runde fød-

selsdage: Børns Vilkår fyldte 40 år, og Børne-

Telefonen rundede de 30. Verden har foran-

dret sig med stor hastighed de seneste 40 

år, og heldigvis er Børns Vilkår fulgt med.

BørneTelefonen er vokset lige siden starten i 

1987 med fire telefoner i en lille lejlighed på 

Østerbro i København. Dengang kontaktede 

børnene rådgivningen via fastnettelefoner – fra 

hjemmet eller en telefonboks. I dag kan børn 

kontakte Børns Vilkår via telefon, sms, chat og 

internetbrevkasse, og i 2017 startede vi You-

Tube-kanalen ’SPURGT’. 

Børn fik i 2017 hjælp mere end 50.000 gange 

på BørneTelefonen. De mange samtaler med 

børnene giver os en unik indsigt i, hvordan 

barndommen tager sig ud i Danmark. Over for 

politikere og medier løfter Børns Vilkår stem-

En dynamisk og erfaren 40-årig

1993
ForældreTelefonen åbner
Rådgivningen er målrettet  
forældre til småbørn. 

1997
Forældrenes revselsesret bliver afskaffet
Det sker med én stemmes flertal i Folketinget. 20 år tidligere 
var Børns Vilkår blevet stiftet med det samme formål.

2001
Børns Vilkår udvider med SkoleTjenesten
Børn og skoleklasser får hjælp til at styrke trivslen 
og stoppe mobning ude på skolerne.

Statsminister 

Lars Løkke 

Rasmussen  

ind viede Børns  

Vilkårs nye hus i Valby 

ved årsmødet i april, og 

Børne Telefonen fik besøg af 

HKH Kronprinsesse Mary i for-

bindelse med BørneTelefonens 

30-årsjubilæum i september.

merne fra BørneTelefonen og peger på de ste-

der, hvor børns retsstilling og trivsel er truet. 

For selvom børnenes stemmer bliver hørt 

bedre nu end for 40 år siden, vokser alt for 

mange børn fortsat op i skyggen af mobning, 

vold og overgreb. 

Tak til alle jer, der sammen med os arbejder for 

børns ret til en tryg barndom. Sammen stopper 

vi svigt.

Venlig hilsen

Rasmus Kjeldahl  

Direktør Børns Vilkår

Højdepunkter 2017
Danmark fik en klageinstans mod mobning 
Børn har nu fået et sted, hvis de bliver mobbet 
og ikke får hjælp. 

Erstatning i Slagelse-sag
Med Børns Vilkår som bisidder fik Sapran, 
Nanna og Amal Hassna landsrettens ord på, at 
Slagelse Kommune havde svigtet dem groft. 

Fjernelse af forældelsesfrister
Dette har kæmpe betydning for svigtede børns 
muligheder for at få oprejsning i retten for 
offent ligt svigt.

’Svigt af børn i Danmark’ udkom for første gang
TrygFonden og Børns Vilkår står bag rapporten, 
der skal bidrage til at kvalificere beslutninger på 
området. 



Året der gik 2017

4.856 samtaler  
på ForældreTelefonen 

Over halvdelen af samtalerne 
handlede om skilsmisse 

576 
børn fik en bisidder. 
Det er 107 flere end i 2016

I godt hver tredje sag bisiddes 
der i Statsforvaltningen

I seks ud af ti sager bisiddes 
der i kommunen 

Knap hver 3. 
samtale handlede om 
psykiske problemer, 
som angst, ensomhed 
og selvmordstanker. 
Antallet er mere end 
fordoblet siden 2012

50.767 
samtaler på BørneTelefonen 
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1.829  
rådgivninger om natten 

25.187  
medlemmer og støtter.

35 % flere end i 2016

1.5 mio. 

Så mange besøgte Børns Vilkårs hjemmesider.
I 2016 var det 1.2 mio.

’Svigt af børn i Danmark’ udkom for 1. gang  
Rapporten kortlægger omfanget af svigt mod børn 
og skal bidrage til bedre beslutninger på området 

Status 2016/2017

2008
Børns Vilkår åbner for bisidning af børn
Bisidderne hjælper børnene med at blive 
hørt og få den rette hjælp af kommunen.

2011
Barnets reform
Med reformen ønsker Folketinget at styrke de udsatte børns retsstilling  
og sikre, at børnenes og de unges stemme får mere vægt i beslutningerne. 

2012
Inklusionsloven vedtages
49.000 elever går fra at have behov for specialundervisning 
til at skulle inkluderes i den almindelige skole. 

Svigt af børni Danmark



F
or fire år siden ringede Amalie  

Boenstedt til BørneTelefonen. Hun 

var 14 år og havde en ekstrem svær 

hverdag. Hun var selvmordstruet og 

selvskadende, havde både fået diagnostice-

ret angst og borderline – og var anbragt. Hun 

havde brug for nogen at snakke med, som 

ikke ville dømme hende. 

”Jeg kunne ikke se, hvordan jeg nogensinde 

skulle blive glad igen. Jeg havde brug for no-

gen, der kunne tænde lys og håb i mig,” si-

ger Amalie Boenstedt.

 

”Hende, jeg talte med, var god til at berolige 

mig. Hun fortalte om en pige, der havde væ-

ret i en situation, der lignende min, som nu 

var kommet videre og levede et godt liv. 

Samtalen motiverede mig til at tænke, at 

det her ikke behøver at vare evigt. Nok var 

nok. Jeg ville selv have kontrollen over mit 

eget liv.”

I dag har Amalie Boenstedt det godt, 

selvom der stadig er svære dage. Hun er sta-

dig taknemmelig for den hjælp, hun fik på 

BørneTelefonen. 

Rådgivningen havde i 2017 50.767 samtaler 

med børn og unge. Knap hver 3. samtale 

handlede om psykiske problemer, som 

angst og selvmordstanker. 

”Samtalen på BørneTelefonen 

motiverede mig til at tænke,  

at det her ikke behøver at  

vare evigt. Nok var nok.”

2013
Skriftlige rådgivninger fylder mere end telefonen
En konsekvens af, at BørneTelefonen har åbnet for chat, sms og 
online brevkasse i takt med børnenes brug af mobiler og tablets. 

2015
Børn hjælper Børn-rådgivningen åbner
BørneTelefonen åbner for et forum på børnetelefonen.dk, 
hvor børn kan hjælpe hinanden.

2016
BørneTelefonen har natåbent
Rådgivningens åbningstider udvides, så børn kan 
få hjælp indtil kl. 02.00 hver dag året rundt. 



Stærke partnerskaber styrker børnene

Egmont og Børns Vilkår  

sætter børnene i centrum 

Børns Vilkår er en central  

partner for Egmont Fonden. 

Vores partnerskab gør det muligt i 

endnu højere grad at kunne lytte til og 

formidle, hvad børn og familier, der er 

berørt af skilsmisse, har brug for og på 

den måde bidrage til at skabe bedre 

vilkår for børnene. 

 
Henriette Christiansen, 

Direktør i Egmont Fonden

Et løft til BørneTelefonen 

I TrygFonden ønsker vi at  

bidrage til, at flere børn i Danmark  

får en tryg barndom.

Sammen med Børns Vilkår har vi i over 

10 år arbejdet for at skabe relevante og 

nærværende rådgivningstilbud til børn 

og unge. Det er glædeligt, at flere og 

flere får hjælp gennem BørneTelefonen, 

og at fx forummet Børn hjælper Børn 

er blevet så populært.

 
Gurli Martinussen,

Direktør i TrygFonden

Styrker trygge fællesskaber på nettet 

Hos TDC Group arbejder vi for at sikre 

gode digitale forbindelser mellem 

mennesker. Derfor er vi stolte af, 

sammen med Børns Vilkår, at give 

forældre viden om, hvordan de kan 

guide deres børn til at færdes trygt på 

nettet. Vi er også stolte af vores 

mangeårige samarbejde med Børne-

Telefonen, så børn har en voksen, der 

lytter, når de savner nogen at tale med.

 
Jens Aaløse, 

Koncerndirektør TDC Group

Et løft af børns rettigheder 

Arbejdet til fordel for udsatte grupper 

er meget centralt for Oak Foundation 

Denmark. Derfor er vi glade for at 

bidrage med en flerårig bevilling til en 

jurist i Børns Vilkår for at styrke den 

juridiske støtte til børnene i forbindelse 

med bisidning og rådgivning på 

BørneTelefonen. Samtidig støttes det 

politiske arbejde til fordel for børns 

rettigheder.

 
 Esther Nørregaard-Nielsen, 

Direktør i OAK Foundation Denmark

2017
Søstrene fra Slagelse får tilkendt erstatning
Østre Landsret fastslår, at Slagelse Kommune skal betale erstatning til de tre søstre i den 
såkaldte Slagelse-sag. En vigtig milepæl for børn, der er udsat for offentligt svigt. 

2017
’Svigt af børn i Danmark’ udkommer for første gang
TrygFonden og Børns Vilkår står bag rapporten, der skal  
bidrage til bedre beslutninger på området. 



B
ørns Vilkårs økonomiske bæredygtig-

hed sikres igennem indsamling af frie 

midler, gode og langvarige partnerska-

ber og vedvarende udvikling af relevante og 

nytænkende projekter, som opnår støtte.

Året kom ud med et underskud på 6.4 mio. 

kr., som primært er følge af en planlagt ny stor 

investering i indtægtsskabende aktiviteter på 

medlems- og donorområdet. Investeringerne 

skal være med til at sikre et solidt fundament 

og bæredygtighed for organisationens lang-

sigtede arbejde.

De samlede indtægter er steget fra 66,2 mio. kr. 

i 2016 til 75,8 mio. kr. i 2017. De største nye ind-

tægter i 2017 ses inden for medlemskaber og 

donationer fra private, hvor bidragene til arbej-

det er steget fra 11.9 mio. kr. i 2016 til 17.6 mio. 

kr. i 2017, og indtægtstallet for indsam linger er 

steget fra 7.5 mio. kr. til 12.6 mio. kr.

De samlede omkostninger er steget fra 67.2 

mio. kr. i 2016 til 82.9 mio. kr. i 2017. Den væsent-

ligste stigning er omkostninger til investering-

erne i de indtægtsskabende aktiviteter på 11.5 

mio. kr. (21.4 mio. kr. i 2016 til 32.9 mio. kr. i 2017). 

 17.3  Offentlige tilskud  23 %

 24.9  Fonde og virksomheder  33 %

 17.6  Medlemsbidrag og private støttebidrag  23 %

 12.6  Indsamlinger  17 %

 3.5  Andre indtægter  4 %

 75.8    100 %

 4.7  Administration  6 %

 4.4  Bisidning af børn med socialsager  5 %

 1.6  Bisidning af børn i Statsforvaltningen med socialsager  2 %

 2.9  Børneinddragelse  3 %

 1.7  Børnepolitik  2 %

 0.6  Digital Dannelse  1 %

 18.1  BørneTelefonen  22 %

 0.8  Erstatningssager for børn  1 %

 5.7  Hjælp til børn i skilsmisser  7 %

 4.2  Uddannelsesaktiviteter  5 %

 32.9  Indtægtsskabende aktiviteter 40 %

 5.2  Andet 6 %

 82.9    100 %

Børns Vilkår
Trekronergade 26
2500 Valby
bv@bornsvilkar.dk
www.børnsvilkår.dk
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