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Dagligt fortæller medierne os om krigshandlinger mellem Israel og palæstinenserne. Et betydeligt 
antal af de flygtninge, Danmark har modtaget, er palæstinensere. Mange af dem er psykisk belastet 
af  en  opvækst  under  krigslignende  forhold  og  disse  psykiske  problemer  er  -  sammen  med 
mændenes vanskeligheder ved at  få et  arbejde -  medvirkende til  at  mændene er utilstrækkelige 
rollemodeller  for  deres  sønner.  Heri  ligger  en  af  årsagerne  til  de 2.  generationsproblemer,  som 
skoler, socialforvaltning og politi står overfor.

Der er imidlertid meget lidt viden om den familiemæssige situation i oprindelseslandet. Hvordan er 
det at vokse op i et land, der er præget af fattigdom og vedvarende kampe? En ny undersøgelse af 
Vivian Khamis fra Bethlehems universitet på Vestbredden giver os et indblik af de vanskeligheder, 
børnene har under disse vilkår.

Khamis og hendes medarbejdere interviewede 1000 børn i alderen 12 til 16 og en af deres forældre 
for at undersøge betydningen af de sociale og økonomiske forhold i sammenhæng med familiens 
værdier,  holdninger,  opdragelse  og  forældrestøtte.  En  fjerdedel  af  familierne  havde  mistet  et 
familiemedlem eller  haft  én,  der  var  blevet  såret  eller  fængslet  eller  fået  deres  hjem  ødelagt. 
Indkomsterne var små. 14% af børnene havde været udsat for fysisk mishandling, mens incest var 
sjældent forekommende (mindre end 1%). Børnenes skolepræstationer var dårlige i  de tilfælde, 
hvor børnene var nødt til at arbejde, og hvor de havde været udsat for fysisk mishandling. Lav 
indkomst  og  vanskeligheder  ved at  opfylde  børnenes materiale  behov (tøj,  mad osv.)  var  også 
sammenhængende med omsorgssvigt. Omsorgssvigt gjorde sig også gældende overfor de børn, der 
havde et fysisk handicap.

Intakte familier og forældre fra flygtningelejre behandlede deres børn dårligere end enlige forældre 
og forældre, der boede udenfor lejrene. Dårlig uddannelse både hos faderen og moderen gav sig 
også udslag i hyppigere omsorgssvigt.

En analyse af de forskellige faktorers relative betydning viste imidlertid at de nævnte faktorer kun 
forklarede omkring en fjerdedel af forekomsten af børnemishandling. Tre fjerdedel kunne forklares 
udfra  opdragelsesforhold  og  familieværdier.  Forældre,  der  havde  traditionelle  arabiske  værdier, 
behandlede deres børn godt. De familier, der fremhævdede kønsforskelle, og var tilhængere af hård 
disciplin,  og  som  var  anspændte  og  ikke  støttede  deres  børn,  havde  en  høj  forekomst  af 
omsorgssvigt. 

Hvorfor  udviste  intakte  familier  mere  omsorgssvigt  end  den  enlige  mor?  Khamis  peger  på  at 
børnene i sidstnævnte tilfælde øger moderens status i familien og samfundet ved at bidrage til en 
større  følelse  af  psykologisk  og  økonomisk  sikkerhed.  Børnene  optræder  som  moderens 
’livsforsikring’ mod at blive forladt, svigtet eller chikaneret.

Traditionelle arabiske familieværdier beskytter iflg. Khamis forældreskabet mod opløsning. Disse 
værdier indebærer, at kvindens ære respekteres; at mændene bestemmer, og at kvinden accepterer 
det  og  at  børnene  adlyder  de  ældre.  I  et  sådant  traditionelt  familiesystem  er  børnene  bedre 
beskyttede end i de familier, hvor der er gnidninger og dårlig kommunikation mellem ægtefællerne, 



og hvor der ikke er overskud til den ’naturlige’ støtte til børnene. De kulturelle faktorer har således 
en stor betydning mht. hvad der er acceptabel børneopdragelse og for samspillet i familien.

Undersøgelsen understreger rigtigheden af at medtænke kulturelle og religiøse værdier, når man 
ville forebygge børnemishandling og omsorgssvigt blandt arabiske børn.
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