NFBO 2008: The fifth Nordic Congress on Child abuse and Neglect
18. – 21. maj 2008 Reykjavik, Island
I maj måned deltog Lona Lynge, AC-medarbejder I MIPI – Videnscenter om børn og unge, i ”The
Fifth Nordic Congress on Child abuse and Neglect” på Island. I konferencen deltog ca. 300
deltagere fra hele Norden og andre lande som Canada, England og Holland. NFBO arrangerer
konferencer hvert andet år, som skiftevis placeres i forskellige byer i Norden. Emnerne er centreret
ved børnemishandling og forsømmelse for fagfolk og praktikere. Det er det nyeste viden og
igangværende projekter og forskning der bliver fremlagt ved konferencerne.

Konferencens organisation
Konferencen foregik i 3 dage med 2 halve dage. Det startede med en Pre-conference om
søndagen hvor konferencen blev åbnet med en hovedtaler omkring emnet Promoting Positive
Parenting. En metode der stammer fra Skandinavien, der bruges til at forebygge børnemishandling
og omsorgssvigt. De to næste dage var der 6 plenary sessions med 3 forskellige store
workshopgrupper efterfølgende der foregik på samme tid. Det foregik ved Hotel Hilton, hvor et par
andre aktiviteter foregik i Nordic House. Den sidste dag var der 2 hovedtalere der afrundede
konferencen med et emne om det juridiske forbehold når et barn udsættes for seksuel misbrug,
vold og omsorgssvigt samt et emne omkring en undersøgelser der er ved at blive lavet rundt
omkring i verden (herunder børn i risikofare som udviklingslande og etniske minoriteter.).
Konferencens emne var centreret omkring børnemishandling og omsorgssvigt, hvor
seksuel misbrug, vold og børn i udsatte familier med alkohol- og stofmisbrug. Der var en del fokus
på Promoting Positive Parenting, hvor metoden har vist sig at være effektiv mod udsatte mødre og
familier.

Deltagelse i forskellige workshops
Konferencens workshop var åbne for alle, og man havde mulighed for at udvælge oplæg der var
mest interessante for én. Man kunne således planlægge hvilke oplæg i workshops man gerne vil
høre. I dette tilfælde blev emner, der indeholdt vold i familien, og seksuel overgreb på Internettet
udvalgt da det er emner som MIPI skal have fokus på i den kommende tid.
Oplæggene i workshops var arrangeret således at man kunne høre 4 oplæg i alt, og der var
afsat minimal tid til spørgsmål fra deltagerne. Oplæggene var meget forskellige idet nogle af dem
var beskrivelser af i gangsatte projekter, hvor dataindsamling ikke er færdig endnu og derfor ikke

kunne præsentere konklusioner. Derimod kunne man fornemme tendenser i det opsamlede data.
Andre oplæg er videnskabelige oplæg, f. eks. var der en hjerneforsker der præsenterede viden om
menneskets adfærd ud fra hjerneforskning. Andre oplæg er præsentationer af viden omkring vold,
børn og unges perspektiver på problemstillingerne, det juridiske aspekt ved sager om
børnemishandling og forsømmelse/omsorgssvigt og handlemuligheder ved seksuel misbrug. Der
var dog enkelte oplæg i workshops der handlede om oplevelser af seksuel misbrug i barndommen,
og hvordan det påvirker voksenlivet med egne børn, især pigebørn.

Eksempel på forskellighed af forskning der blev præsenteret ved workshops
I konferencen var tværfaglighed nøgleordet eftersom man diskuterer om handlemuligheder for
udsatte børn i familier med vold, seksuel misbrug og andet omsorgssvigt. Der var fagfolk som
arbejder med børn og unge i deres daglige arbejdsliv samt fagfolk som har en videnskabelig
tilgang til emnet børnemishandling og omsorgssvigt.
Et eksempel på en videnskabelige forskning er den danske hjerneforsker Susan Hart’s
præsentation af en hjerneforskning, der handler om det primitive forsvarsmekanismer fra man blev
født til skader i hjernen pga. omsorgssvigt fra fødslen. Hun illustrerede forskellige begreber i
menneskets adfærd ved fotos af tilfældige reaktioner fra f. eks. offentlige folk. Derudover viste hun
scanningsbilleder af hjernen ved hjerneskader og andet. Et andet eksempel på et oplæg fra
konferencen er, en kvindes egne oplevelser af seksuel overgreb i barndommen som hun begyndte
at huske, da hun blev gravid. Dette oplæg var ikke en videnskabelig fremstilling af konsekvenser
ved seksuel misbrug af børn. Hun fortalte primært om det institution, der modtager ofre for seksuel
misbrug og traumatiserede voksne, der har brug for at snakke med andre om deres oplevelser.

Bemærking
Det er første gang NFBO’s konference havde mange deltagere fra Grønland. Deltagerne fra
Grønland var primært folk der arbejder med forebyggelse i deres respektive hjemkommuner. Det
anbefales at fagfolk fra Grønland skal vise mere interesse for det nordiske konferencer om børn og
unge idet det er de lande der er fremme med forskning om udsatte børn og unge, der kan være til
nytte for arbejdet med børn og unge i Grønland.

Yderligere oplysninger:
Det forventes at alle oplæg og plenary session på konferencen bliver tilgængelig på hjemmesiden
www.nfbo.com
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