
PRESSEMEDDELELSE 

 

Seks spørgsmål til partierne – De udsatte børn, unge og voksne skal i fokus i 

debatten 

 

19 organisationer på det sociale område synes, at det specialiserede socialområde fylder for 

lidt i valgkampen og i debatten op til valget. Vi har derfor i dag sendt nedenstående spørgsmål 

til partiernes socialpolitiske ordførere. Vi håber på at så mange som muligt af dem vil besvare 

spørgsmålene og håber på at kunne udsende en opsamling af deres svar ud til alle vores 

medlemmer og til medierne på onsdag, således at vi inden valget kan tage stilling til partiernes 

holdning og intentioner på vores område. 

 

På initiativtagernes vegne 

 

Geert Jørgensen 

Formand Børnesagens Fællesråd 

Mobil 40 63 67 09 

 

 

Fælles henvendelse til partierne i valgkampen 

Det specialiserede socialområde er i disse år under forringelser, der på nogle områder nærmer 

sig afvikling på grund af den kommunale økonomi. Vi er en lang række organisationer, der 

oplever markante nedskæringer i forhold til handicappede og andre udsatte børn, unge og 

voksne. Samtidig oplever vi en dybt bekymrende ændring i holdningen til og omtalen af de 

mennesker, der har det største behov for samfundets hjælp og støtte. 

 

Vi har derfor 6 spørgsmål, som vi vil bede jer svare på: 

 

1. Vil I ændre på finansieringen af det specialiserede socialområde, så udgifterne hertil 

bliver mindre belastende for den enkelte kommune - og i givet fald, hvordan 

2. Vil I arbejde for, at vi fortsat har et ankesystem, der er uafhængigt af kommunale 

interesser til at sikre borgernes retssikkerhed  

3. Vil I arbejde for at psykiatriområdet kommer på Finansloven, og ikke fortsat skal leve af 

puljemidler 

4. Vil I arbejde for at indføre en reel behandlingsgaranti for psykisk syge børn og unge 

5. Vil I arbejde for, at alle anbragte børn og unge skal have et individuelt vurderet 

efterværnstilbud, der tilgodeser deres behov efter en opvækst, der ofte har indebåret 

svigt og overgreb 

6. Vil I arbejde for, at alle børn får et undervisningstilbud, der er tilpasset deres 

forudsætninger 

 

Underskrivere  

Barnets Hus, Bedre psykiatri, BoPam – Børn og Pårørende af Misbrugere,  

Børnesagens Fællesråd, Børn og Familier, Børns Vilkår, DLO Daginstitutionernes 

LandsOrganisation, Dansk Socialrådgiverforening, FADD Foreningen af Danske 

Døgninstitutioner, FBU ForældreLANDSforeningen, Foreningen Grønlandske Børn, HK 

Kommunal, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, KFBU Kristelig Foreningen til Bistand For Børn og 

Unge; LEV, LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 

SIND, Socialpædagogerne, TABUKA 


