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Man har  længe  vidst,  at  mange  børn,  der  bliver  fysisk  eller  seksuelt  mishandlet,  får  alvorlige 
psykiske mén. Men hvad sker der egentlig hos de børn, der ikke selv mishandles, men er vidne til 
mishandling af deres mor? Kan det tænkes, at børn er i stand til at beskytte sig mod de ubehagelige 
oplevelser, fordi de måske ikke helt forstår, hvad der foregår, eller er det måske sådan, at det kan 
være  ligeså  slemt  at  se  på  mishandling  af  et  betydningsfuldt  familiemedlem,  som  selv  bliver 
mishandlet?

To australske forskere har undersøgt spørgsmålet ved at finde en gruppe på 20 børn mellem 6 og 12 
år, som havde overværet, at moderen blev mishandlet. De stillede endvidere følgende krav til denne 
gruppe børn: Der måtte ikke have været vold indenfor de sidste seks uger, og der måtte ikke have 
været  andre  kendte  traumatiske  begivenheder  såsom  dødsfald,  alvorlig  sygdom,  alvorlige 
trafikulykker e.l.

Disse  20  “vidne-børn”  blev  sammenlignet  med  15  andre,  omhyggeligt  udvalgte,  børn  i  en 
kontrolgruppe, som med hensyn til alder, køn og social baggrund lignede den førstnævnte gruppe 
og opfyldte  de samme udvælgelseskriterier,  bortset  fra  at  der  ikke  havde været  mishandling af 
moderen i deres familie.

De  børn,  der  havde  overværet  mishandling,  var  i  17  af  de  20  tilfælde  flyttet  væk  fra 
gerningsmanden, som enten havde været deres biologiske far (70% af tilfældene) eller en stedfader 
(30% af tilfældene). Tidsrummet, der var gået siden mishandlingen, varierede fra seks uger til tre år. 
Indenfor  de  sidste  tolv  måneder  af  samlivet  med  gerningsmanden  havde  halvdelen  af  børnene 
oplevet op mod ti voldsepisoder og den anden halvdel flere end ti. Tolv af børnene havde oplevet 
decideret livstruende vold.

På baggrund af  et  interview-skema,  der  belyser  posttraumatiske  stress-forstyrrelser  (PTSD) hos 
børn, viste det sig, at 19 af de 20 “vidne-børn” havde PTSD, mens ingen i kontrolgruppen led af 
PTSD: To af “vidne-børnene” blev klassificeret som milde tilfælde, otte som moderate tilfælde og 
ni som svære tilfælde af PTSD.

PTSD hos børn viser sig især ved, at børnene genoplever volden i deres tanker og følelser. De 
reagerer ved at undgå alt, der minder om volden og ved hele tiden at være på vagt.

Undersøgelsen bekræfter  formodningen om, at  det at  overvære mishandling er  en belastning af 
samme størrelsesorden  som selv  at  blive  mishandlet.  Den høje  forekomst  af  PTSD kan tillige 
forklare de mange adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, som kendetegner børn fra hjem med 
hustruvold.  De reagerer  ofte  med tilbagetrækning,  klyngen,  hyperaktivitet,  aggression,  regressiv 
adfærd og koncentrationsvanskeligheder - altsammen adfærd, som kan afspejle forskellige PTSD-
symptomer. Det er i øvrigt en iagttagelse fra nogle krisecentre, at sønner, som bor dér sammen med 
deres mødre, udviser de samme symptomer og tilpasningsproblemer som de drenge, der selv er 
blevet mishandlet.



Undersøgelsens resultat peger på nødvendigheden af at sætte aktivt ind med en grundig psykologisk 
undersøgelse og (i langt de fleste tilfælde) behandling af de børn, der har overværet mishandling af 
deres mor.
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