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VOLD MOD BØRN OG UNGE 

HOVEDRAPPORT 

Dette er fjerde og sidste rapport i et større projekt om vold mod børn og unge i Danmark. Rapporten præ
senterer og sammenfatter resultaterne fra tre delundersøgelser, der fokuserer på tre forskellige aspekter 
af emnet. 

Rapporten belyser omfanget af vold og mishandling blandt børn og unge. Den belyser konsekvenserne af at 
blive udsat for vold og mishandling. Og den belyser barrierer for, at volden opspores og underrettes. 

Undersøgelsen viser, at op mod 20 pet. af alle unge har været udsat for vold fra en af deres forældre inden for 
det seneste år. Den viser desuden, at socialt udsatte unge er mere udsatte for vold end andre unge, Undersø
gelsen viser også, at opsporing af vold og mishandling blandt førskolebørn er vanskelig. En af grundene til, at 
så stor en del af volden foregår i det skjulte, er, at volden er tabuiseret. Det er svært at tale om vold - både 
for dem, der bliver udsat for den, og for de fagfolk, der skal opspore og underrette om den. 

Fagfolkene føler desuden ofte, at de står i nogle svære dilemmaer. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser 
en underretning får for fx samarbejdet med forældrene, for barnets sikkerhed og undertiden også for deres 
egen sikkerhed. 

Projektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet. 


