Pressemeddelelse 12. juni 2012

Fra: Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og Børneulykkesfonden

EU-rapport for børnesikkerhed offentliggøres i dag

Danmark scorer middelmådig smiley
I dag den 12. juni offentliggøres en europæisk rapport hvori 31 lande, herunder Danmark, er blevet
vurderet for sin indsats for at øge børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker i det pågældende
land. Danmark ender på en delt 20. plads ud af i alt 31 lande og scorer samlet 32 stjerner – 3 stjerner under
gennemsnittet. Det er især inden for områderne vand- og badesikkerhed, passagersikkerhed og lederskab
at Danmark scorer lavt.
Rapporten er udarbejdet som led i et fælles
europæisk projekt ’Child Safety Action
Plan’, der ledes af ’European Child Safety
Alliance’ og er støttet af EU-Kommissionen.
Alle 31 lande, herunder Danmark, har
indsamlet viden om politikker for børn og
unges sikkerhed i det pågældende land.
Karaktererne er blevet givet på baggrund af
de tiltag, der er blevet gennemført mht. til
lovgivning, handlingsplaner og nationale
forebyggende indsatser til at forbedre
sikkerheden for børn og unge indenfor
følgende områder: Trafiksikkerhed, vand og badesikkerhed, forebyggelse af
faldulykker, forgiftninger, forbrændinger,
skoldninger samt kvælning og
strangulation.

OMRÅDEKARAKTERER (ud af 5 mulige stjerner)
Fodgængersikkerhed
Passagersikkerhed
Knallert og scooter
Cykelsikkerhed
Vand- og badesikkerhed
Faldforebyggelse
Forebyggelseaf forgiftninger
Forebyggelseaf skoldning/ forbrænding
Forebyggelseaf kvælning/strangulering
Børnesikkerhed mht. lederskab
Børnesikkerhed mht. infrastruktur
Børnesikkerhed mht.kompetenceuvikling

”Det vækker undren, at Danmarks indsats for at sikre børns sikkerhed scorer lavere end de lande, vi
normalt sammenligner os med. En placering som nr. 20 ud af 31 lande giver stof til eftertanke og bør være
en opfordring til de enkelte sektorer til at se nærmere på, hvor det er det halter,” udtaler Hanne Møller,
Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet som er National Partner i projektet.
Lær af de andre lande
I Børneulykkesfonden er man ikke tilfreds med det samlede resultat, og som Danmarks repræsentant i det
europæiske råd for børnesikkerhed, European Child Safety Alliance vil Børneulykkesfonden kigge på, hvilke
tiltag, der skal til for at få Danmark tilbage i en top fem, som i 2007.
”Børn er vores vigtigste råstof, og derfor skal vi som samfund sørge for, at de kan vokse op og udvikle sig i
sikre rammer. Vi bør have en ambition om, at Danmark bliver blandt de bedste lande i Europa inden for
børnesikkerhed, og det vil kræve, at vi får sat forebyggelse mere på dagsordenen gennem en koordineret
national indsats og konkret får styrket sikkerheden inden for områder som fx trafik, vand- og
badesikkerhed. Vi kan også med fordel se på de andre landes indsatser og lære af de internationale
erfaringer til gavn for danske børn," siger formand i Børneulykkesfonden, Jeanette Fangel Løgstrup.
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Ifølge rapporten er de lande der klarer sig bedst Finland, Island, Holland, Polen og Tjekkiet, hvor Finland
indtager førstepladsen med 45 point. De fem lande, der klarer sig dårligst er: Luxembourg, Slovakiet,
Rumænien Bulgarien og Grækenland i bunden med 14,5 point. Derudover ryger Sverige ind på en 7. plads
og Norge på en 19. plads, som er de to lande, vi ofte sammenligner os med.
Veje til forbedring
Ifølge European Child Safety Alliance er der en række effektive strategier og tiltag Danmark kan
implementere, som vil medvirke til at forebygge dødsfald og skader pga. ulykker blandt børn i Danmark.
Det drejer sig bl.a. om følgende tiltag:
• Forbedre sikkerheden for cyklister ved at indføre lov om obligatorisk brug af cykelhjelm.
• Forbedre sikkerheden for passagerer i personbiler ved lovændring, der påbyder, at børn
under 4 år skal sidde i bagudvendt autostol og at børn under 13 år skal sidde på bilens
bagsæde, og ved at indføre gradueret kørekort for nye bilister.
• Forbedre vand og – badesikkerhed: a) ved at indføre national lovgivning vedr. indhegning af
private swimmingpools, b) nationale standarder for konstruktion af svømmebassiner og c)
revidere eksisterende lovgivning vedr. brug af redningsveste til søs, således at vestene ikke
blot skal findes om bord, men også skal bæres på, når man er på vandet.
•

Forbedre forebyggelsen over for forgiftning igennem lovgivning, der kræver børnesikret
emballage på medicin.

•

Fortsat indsats for at øge den offentlige opmærksomhed på risikofaktorer og effektiv
forebyggelse blandt børn og unge i trafikken og i hjemmet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (deltager i projektet som national koordinator
for Danmark)
Hanne Møller, Kommunikationsmedarbejder, temakoordinator
Tlf. 65 50 77 77, E-mail: ham@si-folkesundhed.dk
Børneulykkesfonden (Danmarks repræsentant i European Child Safety Alliance)
Nini Andersen, Kommunikationsansvarlig
Tlf. 30 37 82 39, E-mail: nini@borneulykkesfonden.dk

Yderligere information:
•
•
•

Child Safety Report Card: http://www.sifolkesundhed.dk/Forskning/Sygdomme%20og%20tilskadekomst/Ulykker/Igangv%C3%A6rende%20
projekter/Report%20Card%202012.aspx
Summary Report Card findes på denne side: www.childsafetyeurope.org
International pressemeddelelse fra European Child Safety Alliance, findes på denne side:
www.childsafetyeurope.org.
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