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Hver femte forældre sender sine børn på ferie og festival uden voksne
Op mod hver femte dansker sender sine 10-17-årige børn på ferie eller festival uden
voksenopsyn. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup TNS har foretaget for Gjensidige
Forsikring.
Mange børn bliver sendt alene på ferie eller
festival uden voksenopsyn. 22 % af de danske
forældre svarer nemlig, at de lader deres 1017-årige tage uledsaget på festival, ferie eller
begge dele. Samtidig bekymrer forældrene sig
for, om deres børn kommer ud for eksempelvis
tyveri, overfald eller voldtægt. Det viser en ny
undersøgelse, som Gallup TNS har foretaget
for Gjensidige Forsikring.
”Det kan måske lyde overraskende, at hver
femte danske forældre sender sine 10-17-årige
børn alene af sted på ferie eller festival.
Desuden bekymrer mange forældre sig for,
hvad deres børn kan blive udsat for, når de er
af sted alene. Det er derfor vigtigt for både
forældre og børn at være opmærksomme på,
hvilke farer der findes, når man som ungt
menneske skal stå på egne ben,” siger Kim
Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i
Gjensidige Forsikring.
Alkohol, tyveri og overfald bekymrer
forældrene
For netop grimme overraskelser i form af
alkoholskader, tyveri og overfald bekymrer de
danske forældre. Undersøgelsen viser nemlig,
at det de danske forældre bekymrer sig mest
for, er tyveri (53 %), overfald (56 %), voldtægt
(35 %) og skader, som de unge laver på sig
selv eller andre som følge af alkohol (32 %).
”Når man hører om børn og unge, der tager
alene på festival eller rejser, så tænker mange
sikkert på våde fester. Det skaber naturligvis
både bekymringer og frygt for, at vores børn
kan komme ud for ulykker. Derfor er det vigtigt,
at man har en fornuftig dialog, så både børn og
forældre er forberedt, hvis der skulle ske noget
ubehageligt,” siger Kim Rud-Petersen, og
uddyber:

”Risikoen for at ens børn skal komme ud for en
ulykke, er ikke nødvendigvis større på en rejse
eller festival. Men det kan være sværere for
både barn og forældre at overskue
konsekvenserne, hvis der eksempelvis sker en
ulykke flere tusinde kilometer væk hjemmefra.
Det vigtigste for os er, at man undgår at
komme i situationer, hvor ens bekymring bliver
bekræftet. Derfor tror vi også på, at det handler
om at være så godt forberedt som muligt. Og
det gælder for både forældre og de unge,”
siger Kim Rud-Petersen.
Mange ved ikke hvordan forsikringen
dækker børn, der rejser alene
Selv om det heldigvis ikke er en selvfølge, at
der sker uheld for børn og unge, der rejser
alene, så er det altså vigtigt at være godt
forberedt. Alligevel ved blot 28 % af de danske
forældre, hvordan deres børn er dækket, hvis
de er på festival eller rejser alene.
”Ulykker kan man desværre aldrig gardere sig
mod. De kan både opstå hjemme i de trygge
rammer, og når man besøger et fremmed land
eller er på festival. Det er vigtigt at man som
forælder har forberedt sig på, hvordan ens
barn er forsikret i tilfælde af uheld og ulykker.
Alt fra en stjålet mobiltelefon, til bagage der
ikke er kommet frem eller en scooterulykke,
kan være svær at håndtere for unge
mennesker, der pludselig står alene med det.
Men hvis både børn og forældre på forhånd
ved hvordan man er stillet, vil det være langt
lettere at håndtere situationen,” siger Kim RudPetersen, der opfordrer de danske forældre til
at kende deres forsikring, og have en god
dialog om sikkerhed med deres børn.
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Baggrund og fakta
Analysen er foretaget af Gallup TNS for Gjensidige Forsikring i juni 2013 blandt 1233 respondenter
Lader du dit barn/dine børn under 18 år tage alene på ferie eller festival? (159 respondenter –
dem der har angivet, at de har et eller flere børn mellem 10-17 år)
Ja, på festival
7%
Ja, på ferie
8%
Ja, på ferie og festival
7%
Nej
69 %
Ved ikke
9%

Hvad bekymrer du dig for kan ske?
Tyveri
Overfald
Voldtægt
Kidnappet
Dødsfald
At de krænker andre
At de laver skader på andre eller andres ting
Skader på dem selv eller andre som følge af
alkohol
Skader på dem selv eller andre som følge af
euforiserende stoffer
Ingen af disse

53 %
56 %
35 %
17 %
22 %
9%
15 %
32 %
23 %
25 %

Ved du, hvordan dit barn er forsikret, hvis vedkommende tager alene på festival eller rejser?
(340 respondenter – alle der har angivet, at de har et eller flere hjemmeboende børn)
Ja
28 %
Nej
64 %
Ved ikke
8%
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