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Hvordan kan det være, 

at nogle unge udsættes 

for digital vold?

Hvilke konsekvenser 

 kan der være ved  

kærestevold?

Hvem beskytter børn 

mod vold?

Hvordan kan det egentlig 

være, at vold mod børn  

er ulovligt?

Hvilken hjælp er med til at 

beskytte børn mod vold?

Hvad er digital vold?
Er det lovligt 

at slå sine børn?

Hvorfor begår nogen 

kærestevold?

Hvordan kan vold i  

hjemmet påvirke et barn?

Hvornår blev det ulovligt  

at slå sine børn?

Hvordan kan det egentlig 

være, at vold mod børn  

er ulovligt?

Hvordan kan børn blive 

beskyttet mod vold?

Hvem arbejder for at  

undgå vold mod børn?

Hvad er samtykke?

Hvordan kan det være, 

at der er kommet en lov 

om samtykke?
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 Er voldtægt det samme 

som ikke at samtykke?

Er straffen for 

vold hård nok?

Hvordan kan det hjælpe,  

at straffe vold?

Er der mere eller 

 mindre vold mod

 børn i andre lande?

Er mobning vold?
Hvordan kan mobning  

og psykisk vold opleves?

Kan piger udsætte 

andre for vold?

Kan drenge være

 ofre for vold?

Hvilke forskellige

opfattelser kan der være 

om køn og vold, og hvilke  

konsekvenser kan det have?

Er der minoriteter, der  

særligt udsættes for vold?

Hvilke minoriteter straffes 

offest for vold?

Hvordan straffes 

vold mod børn i andre 

lande, og hvilke konsekven-

ser kan det have?

Hvilke sammenhænge 

kan der være mellem 

fattigdom og 

vold i hjemmet?
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