Børn skal vokse op med lige vilkår
10 bud fra BUPL og Red Barnet til en handlingsplan mod børnefattigdom
Uligheden i Danmark er stigende, og alt for mange danske børn vokser op med risiko for marginalisering og
social udstødelse. En ny undersøgelse fra SFI (2015) viser således, at der i 2012 var over 87.000 danske børn
under 15 år, der levede i familier med lavindkomst. Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger,
både her og nu og på længere sigt. Det skal der gøres noget ved – og det kan lade sig gøre!

1

Indret sociallovgivningen til gavn for fattige børn
– og børn, der er i fare for fattigdom

Den officielle fattigdomsgrænse bør suppleres med opgørelser
over børn, der lever i risiko for fattigdom, så nødvendige
sociale ydelser kan målrettes.

2

Sæt ind med tidlig indsats
for udsatte børn

Tidlig pædagogisk indsats og start i dagtilbud for socialt
udsatte børn virker og støtter både børn og forældre.

7

Der skal sikres et rimeligt forsørgelsesgrundlag
ved arbejdsløshed

Der er mange børnefamilier blandt de over 50.000, der
siden begyndelsen af 2013 har mistet dagpengeretten.
Det får negativ betydning for børnenes daglige trivsel
både fysisk og psykisk.

8

Der skal sikres et rimeligt forsørgelsesgrundlag
ved sygdom og varigt nedsat arbejdsevne

3

Bedre normeringer

Der skal sikres bedre normeringer til alle børn – herunder
sociale normeringer, så børn med størst behov tilgodeses.

De seneste års reformer af førtidspension, fleksjob og
sygedagpenge har bl.a. medført, at mange, der er sygemeldt
eller har varigt nedsat arbejdsevne, skal leve mange år på
kontanthjælpslignende ydelser. Det rammer også mange
børnefamilier.

4

Fagpersoner i institutionerne skal have
kompetencer og redskaber til at identificere
og støtte børn i fattigdom

9

Der er behov for mere viden om og opmærksomhed
overfor de afsavn, børn oplever, når de vokser op i
fattigdom og lavindkomstfamilier.

5

Alle børn skal sikres lige mulighed for aktiv
deltagelse i skole, uddannelse, fritidstilbud
og det sociale liv

Børn udvikler og danner sig selv i samvær og relationer
med andre. Kommuner har et ansvar for at hjælpe med
fritidsvejledning.

6

Målrettet indsats for fattige børn i
udsatte områder

Udkantsområder og større byer har relativt set en højere
andel af udsatte og fattige børn. Der bør derfor sikres en
målrettet indsats i disse områder.

Børnefamilier bør ikke kunne udsættes af
deres boliger i forbindelse med fogedsager

At blive sat ud af hjemmet – eller leve i angst for det – er
en voldsom social belastning, som ikke bør overgå børn,
uanset deres forældres adfærd.

10

Børnefamilier, som er ramt af fattigdom eller
lavindkomst, skal sikres billige og sunde boliger

Mange fattige børn vokser op i sundhedsskadelige boliger
med fx. fugt, træk og kulde. Det kan give varige skader på
helbredet.

