OM BØRNS VILKÅR OG BØRNETELEFONEN
Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes. På BørneTelefonen taler vi hver
dag med børn, som kun tør hviske, når de for første gang fortæller os om problemer, de
aldrig har turde fortælle til nogen. Det giver os en unik indsigt i børns tanker. Børns Vilkårs
mærkesager er:

Omsorgssvigtede børn:
Alt for mange børn i Danmark er udsat for omsorgssvigt som f.eks. vold, overgreb eller vanrøgt. Børns Vilkår arbejder for at sikre, at børn, der er udsat for svigt og overgreb, kender
deres rettigheder – og at voksne og myndigheder tager ansvar og griber ind i tide.

Børn i skilsmisse:
Hvert 4. barn med skilte forældre oplever, at deres mor og far ikke taler sammen, og hver
10. skilsmisse er konfliktfyldt. Børns Vilkår arbejder for at sikre, at børn i skilsmisser bliver
hørt og selv kan argumentere for deres sag i Statsforvaltningen – og at forældre lærer at
handle ud fra børnenes behov.

Børn der bliver mobbet:
I hver skoleklasse sidder der i gennemsnit to elever, der er blevet mobbet inden for det
sidste år. Vi hjælper de mobbede børn, og vi hjælper deres forældre og lærere med at forebygge og standse mobningen, før den giver børn ar for livet.

Børns Vilkår er meget mere end BørneTelefonen
Børns problemer er de voksnes ansvar – og vores mål er at stoppe svigt af børn i Danmark.
Derfor gør vi alt for at påvirke forældre, fagpersoner og kommuner til at påtage sig det ansvar for børnene, som de har ret til og fortjener. Det gør vi bl.a. ved:
At tilbyde en bisidder til børn, der skal til møde i kommunen eller Statsforvaltningen, så
børnene kender deres rettigheder og får sagt det, der er vigtigt for dem, til møderne.
At rådgive og undervise forældre, lærere og børnefaglige i at forebygge svigt, støtte
svigtede børn optimalt og handle korrekt og i tide, når børn har problemer.
At arbejde for at forbedre børns rettigheder gennem politiske forandringer, som fx et
bedre skilsmissesystem og afskaffelsen af forældelsesfrister.

