Ny bog leverer indspark til forældre og politikere: så dårligt har danske børn
det
Rasmus Kjeldahl: Verdens bedste barndom?
Selvskade, ensomhed og præstationspres er blevet en del af hverdagen for børn og unge i Danmark –
også fra samfundslag, hvor man ville forvente større trivsel. Samlet set er det godt hvert femte danske
barn, der mistrives. Det er omdrejningspunktet i Rasmus Kjeldahls Verdens bedste barndom?, der rejser
en debat om, hvad det er for en barndom, vi byder vores børn.
En stribe undersøgelser viser, at danske børn og unge i disse år har det svært – og at mistrivslen stiger.
Stadig flere helt almindelige børn risikerer at blive udsatte, og selv om vi i Danmark har mulighed for at give
vores børn verdens bedste barndom, går det lige nu den forkerte vej.
Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, hører dagligt om de tusindvis af børn, der kontakter
BørneTelefonen og fortæller om blandt andet vold, mobning, angst og selvskade, og i denne bog udtrykker
han sin dybe bekymring over udviklingen. Han diskuterer, hvad en god barndom er – og kommer med
forslag til, hvordan vi kommer tilbage på rette spor.
Bogen er et personligt præget oplæg til debat og bygger på faglig viden og et stort antal vidnesbyrd i form
af børnenes egne henvendelser, krydret med beretninger fra Rasmus Kjeldahls egen familie og opvækst.
Den kommer vidt omkring i tidens problemer og peger på løsninger, som med fordel kan drøftes videre i
familien, på skolen og blandt politikere og beslutningstagere.
Rasmus Kjeldahl (født 1965) har siden 2013 været direktør i Børns Vilkår. Han har tidligere arbejdet i EUKommissionen (1995-2000) samt i Fødevareministeriet og var i årene 2002-2013 direktør i Forbrugerrådet.
Han har tre voksne børn og er en ivrig samfundsdebattør inden for børns trivsel og udvikling.
Bogen er skrevet i samarbejde med Kristoffer Flakstad (født 1977). Han er journalist og forfatter. Han har
bidraget til en række bøger og leverer reportager, interviews, kronikker og analyser til en lang række
medier.
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