
3 extra utsatta grupper:

Barn som flytt 

57 barn togs i förvar i Sverige under 2017.1

1546 barn i familj och 285 ensamkommande barn utvisades 2018.2

12 ensamkommande asylsökande barn och unga i åldrarna 10 - 21 år tog sitt liv i 
Sverige 2017. Det innebär ett suicidtal på 51.2 per 100 000 personer. I Sverige är 
suicidtalet för jämnåriga barn och unga 5.2 per 100 000 personer.3

Rädda Barnens Ungdomsförbunds krav till regeringen

- Gör det förbjudet att sätta barn i förvar.

- Sluta utvisa barn.

- Ge permanent uppehållstillstånd till alla barn och barnfamiljer som befinner sig i    
  Sverige och vill stanna här.

Hbtq-barn 

Det är dubbelt så vanligt att unga hbtq-personer (16-25 år) utsätts för våld av 
vuxna jämfört med andra unga.4

Barn som varken är tjejer eller killar utsätts för ett allvarligare och mer upprepat 
våld. I en nationell kartläggning uppger drygt 76% av barnen som inte identifierar 
sig som flicka eller pojke att de varit utsatta för någon typ av barnmisshandel 
under uppväxten. Dessutom hade 27% utsatts för allvarligare former och/eller 
upprepat fysiskt våld, i jämförelse med 11% bland gruppen som identifierar sig som 
pojkar eller flickor.5

Ett psykiskt våld som hbtq-barn utsätts för i Sverige är så kallad omvändelseterapi. 
Barnen RBUF möter menar att det vanligtvis handlar om samtal ledda av en vuxen 
vars mål är att förändra barnets sexuella läggning eller könsidentitet.

Rädda Barnens Ungdomsförbunds krav till regeringen

- Ta fram nationell statistik om våld mot hbtq-barn. 

- Gör omvändelseterapi olagligt. 
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VUXNAS VÅLD MOT BARN

Marginaliserade barn i fattiga förorter

12% av alla flickor och 5% av alla pojkar känner sig otrygga i sitt område. Barnen 
beskriver rädsla för våld som en av huvudorsakerna.6

Barn utsätts även för våld av ordningsvakter och polis men det finns ingen statistik 
på omfattningen.

Rädda Barnens Ungdomsförbunds krav till Sveriges kommuner och regering

- Lägg mer resurser på fritidspedagoger, socialsekreterare och skolkuratorer - inte 
på fler poliser, ordningsvakter och övervakningskameror. 

- Ta fram nationell statistik över hur barn upplever interaktion med ordningsvakter 
och polis.

- Ta fram nationell statistik över anmälningar mot ordningsvakter som rör övervåld 
mot barn. 
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