
Om Børns Vilkår og BørneTelefonen

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste 
voksne eller af samfundet. 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, som vi handler på. 

Vi kæmper for børns rettigheder og er med til at sikre, at børnenes stemmer bliver hørt – ikke 
kun når de ringer til os på BørneTelefonen, men også når politikerne på Christiansborg 
træffer vigtige beslutninger om børnenes liv. 

Børns Vilkår er meget mere end BørneTelefonen. Vi tilbyder bl.a. en bisidder til børn, der skal 
til møde i kommunen eller Familieretshuset, så børnene kender deres rettigheder og får sagt 
det, der er vigtigt for dem, til møderne. Vi rådgiver og underviser forældre, lærere og børne-
faglige i at forebygge svigt og handle korrekt og i tide, når børn har problemer. Og vi arbejder 
for at forbedre børns rettigheder gennem politiske forandringer, som fx et bedre 
skilsmissesystem og afskaffelsen af forældelsesfrister.

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, der kæmper med angst, ensomhed og selvmordstanker
Hver 5. samtale på BørneTelefonen handler om psykisk mistrivsel. Vi bekæmper den 
voldsomme stigning i antallet af angste og ensomme børn – og vi rådgiver forældre og børn, 
der har brug for hjælp. 

Børn, der svigtes af skolen
To børn i hver klasse fra 4. til 9. klassetrin oplever at blive mobbet. Vi lytter til børn, der har 
det svært i skolen – og vi rådgiver lærere og fagpersoner om at højne elevers trivsel.

Børn, der krænkes og mobbes på nettet 
Hver fjerde 13-17-årige har fået spredt rygter om deres seksuelle adfærd på nettet. Vi lærer 
børn at begå sig online, og vi rådgiver forældre og fagpersoner, så de kan handle kompetent, 
når børn udsættes for digitale krænkelser. 


