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Børns rettigheder 
og lovgivning
Børn har rettigheder. Danmark har forpligtet sig til at overholde 
Børnekonventionen, selv om den ikke er inkorporeret i dansk lovgivning.
Desuden er børn beskyttet af Forældreansvarsloven, Lov om Social Service 
og Straffeloven, hvor en særlig bestemmelse om psykisk vold indgår.

“Når du bryder en regel, lukker du en dæmon 
ind. En dæmon er et levende væsen, der æder 
dig op indefra. Børnene skal straks gå til en 
voksen, hvis de har gjort noget forkert, og 
sige: Jeg har fået en dæmon.
Så vil de voksne drive dæmonen ud af dig.
Børn bliver truet med at komme i helvede og 
de bliver slået, hvis de gør noget forkert. De 
kommer altid ind bag en lukket dør, så nogen 
gange kan man høre det, men man ser det 
ikke. Drengene bliver slået mere end pigerne, 
for de kan tåle mere.”

Pige, 18 år.
Vokset op i sekterisk frikirke. Er gået ud.
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Børnekonventionen
Artikel 12. Barnets ret til at sige sin mening i alle forhold, der vedrører barnet
Artikel 13. Barnets ret til ytringsfrihed
Artikel 14. Barnets ret til tankefrihed og religionsfrihed
Artikel 16. Barnets ret til privatliv
Artikel 17. Barnets ret til at blive beskyttet mod skadelig information
Artikel 19. Barnets ret til at blive beskyttet mod fysisk og psykisk vold
Artikel 28. Barnets ret til uddannelse
Artikel 31. Barnets ret til hvile, fritid og leg og deltagelse i det kulturelle liv

Forældreansvarsloven
§2 stk.2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med 
respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller 
anden krænkende behandling.

Lov om social service
Fagpersoners underretningspligt

§153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal 
underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller 
hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på 

grund af de vordende forældres forhold, 

3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på 
grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af 
at opfylde undervisningspligten, eller 

4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

OBS. Underretningspligten er en personlig pligt, og enhver er ansvarlig for 
at reagere og handle på egen bekymring.
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Børns ret til en bisidder
§48 a. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert 
tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.

OBS. Det betyder, at barnet/den unge kan tage en bisidder med til samtaler  
i kommunen uden at få lov af sine forældre.

Hvem kan bisidde 
barnet?
§48 stk.4 En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år og er 
omfattet af lov om tavshedspligt.

OBS. Børns Vilkår har et gratis tilbud om bisidning. Her tilbyder 
specialuddannede socialrådgivere at følge børn og unge til samtaler 
i kommunen. Sammen med bisidderen kan barnet forberede og 
efterbehandle samtalerne. Bisidderen sikrer, at barnets rettigheder 
overholdes. 
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Straffeloven 
§243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en anden husstand eller 
tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange 
over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende 
eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes 
for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

OBS. Negativ social kontrol og dæmonuddrivelser er i bemærkninger  
til loven nævnt som eksempler på psykisk vold.

“En af dem, der havde allermest indflydelse 
på skolen, han havde den her andagt og han 
fortalte, at han havde haft en elev i samtale, 
hvor eleven havde nævnt, at han havde 
oplevet tiltrækning af samme køn. Og læreren 
fortæller så, de havde haft nogle samtaler 
og snakket om, hvad Gud syntes om det og 
hvordan han skal reagere på de her følelser. 
Og så slutter læreren af med at vise et 
bryllupsbillede med eleven og en kvinde – det 
er ikke noget, læreren siger direkte, men man 
får fornemmelsen af, at eleven er blevet frelst 
fra sin seksualitet.”

Pige, 20 år.
Vokset op i Indre Mission. Gik på en kristen friskole. Er gået ud.


