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Danskerne mener: Hærværk og skolebrande er
forældrenes ansvar
Det er forældrenes ansvar, når børn og unge begår hærværk og ildspåsættelse. Det
mener 88 pct. af danskerne i en analyse, som Gallup har foretaget for Gjensidige
Forsikring. Hver femte forældre angiver desuden, at de har oplevet hærværk på deres
barns skole, og mere end halvdelen af alle forældre i undersøgelsen mener ikke, at
straffen er høj nok for hærværk og ildspåsættelser på skoler.
Den igangværende lockout betyder, at
mange skoler står tomme med øget risiko
for hærværk. Derfor opfordrer Gjensidige
Forsikring alle til at holde ekstra godt øje
med de tomme bygninger og skolens
arealer under lockouten og få containere
mv. placeret forsvarligt, så de ikke
indbyder til ildspåsættelse.

”Skolen har naturligvis en interesse i at
lære eleverne om, hvornår noget er
hærværk, men med så stærk en
tilkendegivelse fra forældrenes side om, at
de selv mener, det er deres ansvar, er
bolden givet op til en fornyet diskussion,
som vi vil arbejde videre med i den
kommende tid,” siger Hanne Berg.

”Vi ved, at risikoen for hærværk og
skolebrande øges, så snart bygningerne
er tømt for lærere og elever. Det handler
dog ikke kun om at holde øje. Når så
mange danskere mener, at hærværk er
forældrenes ansvar, så er det næste
spørgsmål, om det så er et emne, der
bliver talt om i familier med børn og unge,”
siger Hanne Berg, afdelingsdirektør i
Gjensidige Forsikring, der fokuserer på
forebyggelse af hærværk og skolebrande.

Udover hærværk og skolebrande arbejder
Gjensidige Forsikring også på generel
forebyggelse af ildspåsættelser, hvorfor
selskabet netop har indledt et
pilotsamarbejde med flere kommuner, der
skal forebygge containerbrande, som en
del kommuner for nylig har været plaget
af.

Unge efterlyser klarere regler
Udover at spørge forældrene har
Gjensidige også foretaget en analyse i
forbindelse med kampagnen ”Pas på din
skole” blandt folkeskolens 7. – 9. klasser.
Eleverne peger her selv på, at de mangler
viden om, hvad der er egentligt hærværk,
og hvad konsekvenserne er – både de
økonomiske og de følelsesmæssige.

Yderligere information:
Hanne Berg, afdelingsdirektør
Telefon 20 25 86 89
Trine Andrup, kommunikationschef
Telefon 27 52 51 06

Mange elever siger, at de ikke kender
grænserne og derfor gerne vil have klare
regler for, hvad der er hærværk, og hvad
man må og ikke må.
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Har du oplevet hærværk på dit barns skole?
Total
Hovedstaden
Sjælland
Ja
20 %
18 %
13 %
Nej
67 %
71 %
60 %

Syddanmark
25 %
65 %

Hvem har efter din opfattelse, den primære rolle i forhold til at
forebygge hærværk og ildspåsættelser på skoler?
Total
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Skolen
1%
2%
1%
0%
Kommunen 1 %
1%
2%
1%
Samfundet 7 %
11 %
8%
6%
generelt
Forældre
88 %
83 %
85 %
91 %
til børn og
unge
Politiet
1%
1%
1%
0%
Ved ikke
1%
3%
3%
0%

Midtjylland
20 %
65 %

Nordjylland
22 %
78 %

Midtjylland
0%
0%
4%

Nordjylland
1%
2%
4%

94 %

91 %

1%
0%

0%
1%
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