De fleste børn har det godt, me
PREBEN ETWIL
15 procent af alle
børn og unge i

Danmark er
udsatte. Det koster
at komme dem
til hjælp. Men
det er dyrere at
lade være.

lANGT DE fleste børn i dagens Danmark
har det godt og trives glimrende i de fa
milier og de institutioner, som de kom
meri.
I internationalt perspektiver det også
rigtig rart at se, at Danmark i virkelighe
den har nogle '1fde færreste problemer
med mistrivsel afbørn og unge. Det gør,
at der er meget, som man kan glæde sig
over i dagens Danmark.
Men det betyder dog ikke, at alt er Idel
lykke for alle børn i Danmark. Ganske
mange børn og unge lever så at sige i ud
kanten af det, som vi kalder normalsam
fundet - dvs. børn der lever i fattigdom,
børn der lever i misbrugsmiljøer, børn i
splittede familier, børn uden social og
kulturel kapital, børn der 'har ondt i livet'
og børn, der er udsat for forskellige for
mer for krænkeiseL la, problemkataloget
er stort. Og det må naturligvis ikke glem
mes, når vi fremhæver alt det gode, Som
børn jo også oplever.
I løbet afsommeren og efteråret 2010
er der kommet tre store undersøgelser,

der på forskellig måde belyser børn og
unges levevilkår i Danmark. De tre under
søgelser er Rockwool Fondens: 'Når man
anbringer et barn', Danmarks Statistiks

'Udsatte børn og unge 2007' og SFJ's:
'Bøn1 og unge i Danmark. Velfærd ogtriv
seI20lo'. Disse undersøgelser giver til~
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sammen et ganske nuanceret billede af
børns JE'vt'vilkår j Danmark På godtog på
ondt.

Ærligt talt fortjener hver af de omtalte
undersøgelser en nærlæsning, da de er
proptjlldt med konkrete oplysnInger og
masseraf brugbart statistisk materiale.
Det er spændende læsrdng, men påvisse
områder også noget dyster, da det des
værre bekræfter, at der trods alt fortsat er
langt igen, før alle børn haracceptable le
vevilkår i det danske samfund.
ROCKWOOL FONDEN kredser meget om,
hvad dergør, at børn overhovedet bliver
anbragt uden for hjemmet. En første in
teressant konstatering er, at antallet af
anbringelser uden for eget hjem - med
små udsving - har været relativt konstant
i de sidste hundrede år. Meget er forsøgt,
men anbringelsesprocenten ser alligevel
i1dee ud til at have givet sigret meget. Vir
keligheden er. og sådan har det været i
mange år, at for hver 100 børn i Danmark
er l barn anbragt uden for mors og fars
hjem.
En anden interessant observation, som
Rockwool Fodden har gjort sig, er, at for
ældrenes økonomiske og sociale sam
fundsmæssige indplacering ikke, som
man måske skulle tro,automatiskspiller
en rolle for, om deres børn bliver an
bragt.
Det erdog en sandhed mt>d ldare mo
difikationer, da enlige forældre og foræl
dre med en fængselsdom faktisk har stør
re risiko end andre for a"tfå deres børn
anbragt, men risikoen er dog stadig lille.
- ----

ligeledes ses det, at i familier med sva
social baggrund fordobles risikoen fo
børn eranbragt, hvis moderen er ude
for arbejdsmarkedet. Faderens arbejd
markedstilknyming er bemærkelsesv
digt uden betydrdng.
Rockwool Fonden har også fundet
frem til, at sandsynligheden for, at et
barn bliver an
bragt uden for
hjemmet, i høj
grad afhænger
hvor i Danmark
Anbragte børn
barnet bor. Nog
får dårligere
kommuner(fø
karakterer i
kommunalrefo
folkeskolen,
men)anbrlnge
dårligere ud
gange så mang
børn som andr
dannelse, har
lavere beskæfti undersøgelsen
man også se, at
gelse, er mere
kommuner, de
kriminelle og
byder deres bo
har dårligere
re mange foreb
gende foransta
helbred end
ninger, er mind
andre
tilbøjelige end
dre lignende kommuner til at anbrin
børn fra udsatte familier.
Anbringelser har, som man kunne f
vente, også langtidsvirkoinger. Det ha
nemlig vist sig, atanbragte børn har d
sværere end andre senere i livet. De få
dårligere karakterer i folkeskolen, dår
gere uddannelse, har lavere beskæftig
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Men Danmar
at undersøgelse
om de klarer sig
anbragt, eller o
der fører til, at d
te ræsonnemen
en stor del afde
faktiskklarer si
bøm og unge se
Udgangspun
at kommunern
tilbyde støtte, h
har el særligi be
sempelvis ske p
ges nedsatte fys
tionsevne, pga.
evne til at vareta
problemer forb

nalitet. Dette skal sammenlignes med, at
kun knap 3 pet. afikkeudsatte unge mel
lem IS og 17 år fik en dom forlcriminal1
tet. Blandt de dømte udsatte 1S-l7-årige
havde hver fjerde dreng og hver tredje pi
ge begået forbrydelser relateret til vold,
narkotika.eller lignende, hvill,et kun
gjaldt for hversyvende ikkeudsat dreng
og hver ottende ikkeudsat pige. Udsatte
unge blev også oftere dømt for flere for
skellige forbrydelser. Fire ud affem ud·

satte 15-17-årige1 som havde været offer for
en straffelovsforbrydelse, havde været of
fer foren volds-eller sædelighedsforbry
delse. Dette var kun tilfældet for lidt over
halvdelen af de ikkeudsatte.Altså mar
kante forskelle.
Det kommer heller iklce overraskende

for mange. aten del udsatte børn ogun·
ge har sværere ved at gennemføre en ud
dannelse.
For nogle skyldes det, at de har nedsat
fYsisk og psykisk funktionsevne, for an
dre kan det skyldes, atde afden ene eller
anden årsag ikke har magtet at gå regel
mæssigt i skole eller ild,e i øvrigt har væ
ret i et stabilt uddannelsesforløb gen
nem deres opvækst.
Senfølgevirkningerne er også tydelige.
Omkring 40 pet. af dem, som fik behand
ling for stofmisbrug i perioden 1997
2007, viste sig at være tidligere udsatte.
Tilsvarende var 27 pct. af personerne, der
var i behandling for alkoholmisbrug, tid

ligere udsatte.
Blandt udsatte børn og unge var der
også en ldar overrepræsentation i for
hold til ildeeudsatte i forekomsten af dia
gnoserne psykiske lidelser mv. og syg
dOlllme i nervesystem og sanseorganer. l

den negative oplistning kan man også se,
at visse former for dødsårsager forekom
mer i langt højere grad hos udsatte end
ikkeudsatte.
Ja, alt i alt en dyster, men nyttig læs
ning, hvis man skal finde helt ind til ker
nen i dagens anbringelsespolitik
l Socialforskningsinstituttets (SFI) under
søgelse afbørns velfærd og trivsel tages
der især fat på børns egen opfattelse af,
hvordan de oplever deres situation i da
gens Danmark - de glæder og de risici,
som de løber ind i gennem deres barn· og
ungdom. Det er en ttndersøgelse afhver
dagslivet i børnehøjde. Undersøgelsen er
baseret på en meget stor interviewunder
søgelse afbørn og unge i forskellige al
dersklasser. Resultaterne fra interview
ene bliver 1craftigt understøttet af regi
sterdata, således at der kan sluttes fra
stikprøven og til hele børnebefollmln
gen.
Denne undersøgelse viser, at danske
børnefamilier er økonomisk velstillede,
børnefattigdommen er la~ og børn har
ordentlige boligforhold. Desuden er den
grundlæggende helbredstilstandgod.
Undersøgelsen efterlader det indtryk, at
det starter godt for de aller/leste børn. De
/leste erved godt helbred gennem de før
ste år, de erveltilpassede i daginstitutio
nen, de har fornuftige kost- og motions
vaner.
Ved skolestarterdegJade for atgå i
slcole, og deres forældre synes, at de Ida
rer sig fagligt godt. De har et al<ti\~ fri
tidsliv, og de allerfleste er i ll-års.-alderen
glade for livet.
Alt i alrefterla.derundersøgelsen det

indtryk, at der bliver passetgodt på d
yngre børn ude i familierne. De vokse
under gode materielle vilkår og får de
nødvendige omsorg afderes forældre
Den universelle velfærdsmodelfår he
del afskylden for denne relativt gode
stand.
Desværre fortsætter de gode takter,
som børn har i deres tidlige barndom
ke for alle børn og unge. Mange blive
gradvis udfordret afet stadig mere ris
fYldt og proble
tisk liv. Glæden
at gå i skole afta
ger,ogdetgørt
troen til egen f
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Den sociale b
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grund yder imi
lertid også sit s
stændige bidrag til, hvordan børns og
unges (forvenminger om) livschance
forme sig med hensyn til uddannelse
Ved 19-års alderen er omkring hver tre
ild<e i uddannelsessystemet. To tredje
af dem var i arbejde, mens resten ildce
vede noget Især i teenageårene oplev
tilværelsen mere risikabel-unge udø
og udsættes fortemmelig megetubal
ce.
De unges alkoholforbrug er alarme
de hØJl, nar man f.eks. sammenligner
mf'd andrE' lande. Det står nu heller ik
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indtryk, at der bliver passet godt på de
yngre børn ude i familierne. De vokser op
under gode materielle vilkår og far den
nødvendige omsorg afderes forældre.
Den universelle velfærdsmodel får her en
del af skylden for denne relativt gode til
stand.
Desværre fortsætter de gode takter,
som børn har i deres tidlige barndom, ik
ke for alle børn og unge. Mange bliver
gradvis udfordret af et stadig mere risiko
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Ved 19-års alderen er omkring hver tredje
ikke i uddannelsessystemet. To tredjedele
afdem var i arbejde, mens resten ikke la
vede noget. Især i teenageårene opleves
tilværelsen mere risikabel - unge udøver
og udsættes for temmelig meget ubalan

ce.
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de hOjl, når man l.e]<s. san1menligncr
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for godt til med de unges motions- og
kostvaner.
Som helhed viser SFl-undersøgelsen, at
drenge og piger er marginaliserede i om
trent samme omfang, men det er forskel
lige forhold, der bidrager til, at de ældre
drenge og piger havner i risikozonen. Det
fremgår af undersøgelsen, at den risika
ble adfærd i teenageårene er kønsbetin
get.
Blandt de æidste piger finder vi tem
melig høje andele, der har 'ondt i livet',
der bl.a. kan ytre sig ved indadvendthed
og depressive symptomer. Blandt de 19
årige piger tilkendegiver således flere
end 20 pct.,at de har haft en psykisklidel
se. Lidt underlo pet. afpigerne i 15-19-års
alderen angiver, atde en eller flere gange
har forsøgt selvmord. Ligeledes siger næ
sten 10 pet. afde 15-årige piger, at de har
eller har haft en spiseforstyrrelse - og
denne andel voksermed årene.
Blandtdrengene i samme aldersgrup
pe erderudtalte tendenser til et 'lev
stærkt'-syndrom. De ryger og drikker me
re end jævnaldrende piger, de spiser også
usundere, og de har oftere erfaringer
med stoffer: Sammenlignet med pigerne
forekommer unge drenge også lIyppige
re at være udsatte (dvs. ofre) i nattelivet,
ogdet er også fortrinsvis dem, der tegner
sig for den adfærd, der er 'på kant med lo
ven'.
Børn og unge med anden etnisk bag~
grund erhelt fra den unge aJderude i
samfundets sociale randområde. De for
hold, som især bidrager til at [orldare,
hvorfor børnebefolknmgen med anden
etnisk baggrund er mere \ldsal, er, atcle i
højere grad bder al dårlige bolJgforhol cl

og materielle afsavn. På disse områder
har etniske børn og unge markant dårli
gere opvækstbetingelser i forhold til dan
ske børn og unge.
En del danske børn oplever gennem
opvæksten, at forældrene går fra hinan
den. Blandt de 19-årige, hvoraf nogle også
er flyttet hjemmefra, er det kun hen ved
halvdelen, der lever i kernefamilier. Un
dersøgelsen harvist, atet overraskende
stortantal skilsmissebørn - omkring
hvert fjenie- siger, at de ingen kontakt
har med den ene af forældrene.
SFl-undersøgelsen viser, at3-årige små
børn afenlige forsørgere på flere områ
der er dårligere stillede end jævnaldren
de børn i de såkaldte kernefamilier. Alle
rede på dette alderstrin er 5 pet. udsatte.
De lider afsavn på det materielle omrMe,
og i forhold tilhelbredsområdet kan
man også observere, at børn i eneforsør
gerfamilier hyppigere er syge.
Undersøgelsen kanildce finde belæg
for, at sammenbragte familiedannelser,
hvor der kommer en stedforælder ind i
billedet, mindsker børns risiko for at bli
ve marginaliseret. Det er en meget cen
tral pointe i undersøgelsen, at kernefami
lien ser ud til at beskytte de unge mod de
adfærds- og livsstilsmønstre, som med
virker Lil en risikobetonet adfærd. I andre
sammenhænge kalder man det fammens
sociale og kuliurelIe kapitaL
Delte slår også igennem, når man ser
på familiens (hel' moderens) uddannel
sesmæssige baggmnd. Stigende familie
mæssiguddannelsesbaggrund minime
rer børns risiko for al blive marginalise
reL
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