
                                                                                                                                          25. april 2008 
Til velfærdsminister Karen Jespersen 
Velfærdsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K. 
 
 
Kære Karen Jespersen! 
 
Danske Døgninstitutioner udsendte, tirsdag den 22. april, vedlagte pressemeddelelse, 
som et bidrag til den verserende debat om anbringelser af udsatte små børn i 
Danmark. Foranlediget af TV2 dokumentaren ’Er du mors lille dreng? – 10 år 
senere’.   
 
Med pressemeddelelsen ønsker vi at understrege, foreningens bekymring for de 
tendenser, vi ser på anbringelsesområdet. Aktualiseret i disse dage af 
dokumentarudsendelserne om lille Jørn, og den debat disse har rejst. En meget 
eksponeret enkeltsag – men desværre ikke et enkeltstående tilfælde. 
 
Danske Døgninstitutioner ønsker at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske 
dagsorden sættes i Danmark. Og vi stiller gerne foreningens store viden og ekspertise 
vedrørende døgninstitutions- og anbringelsesområdet til rådighed for landets 
velfærdsminister, og andre beslutningstagere.  
 
Danske Døgninstitutioner er, som du også har givet udtryk for at være det, 
bekymrede for det enkelte udsatte barns tarv. I den forbindelse ønsker vi en tættere 
dialog med dig og dit ministerium om hvordan vi i fællesskab kan sikre det enkelte 
barn yderligere. 
 
Vi vil derfor meget gerne stå for planlægningen af en rundtur til udvalgte 
døgninstitutioner, som du kunne have lyst til at se. Eller arrangere et møde, hvor du 
kan få lejlighed til at møde repræsentanter for foreningens bestyrelse, eller 
forstandere fra udvalgte institutioner. 
 
Vi skrev til dig i efteråret 2007 med henblik på et møde, men der blev kort efter vores 
henvendelse udskrevet valg, og planlægningen af mødeaktiviteter blev stillet i bero. 
Nu har vi noget helt konkret og aktuelt at mødes om. Det håber vi meget, du vil!  
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jørgen Jønsson, formand. 



  
Kontakt: 
 
Henvendelse til FADD kan foregå via kommunikationsmedarbejder/presseansvarlig Bo Mollerup, 
der træffes på telefon 2929 0122 eller på følgende mailadresse: bomollerup@fadd.dk 
 
 
Eller ved direkte henvendelse til formand Hans Jørgen Jønsson, der træffes på telefon 6163 1751 
eller på følgende mailadresse:  hjj@seden-enggaard.dk  
 
 
Danske Døgninstitutioners hjemmeside: www.fadd.dk  
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
  
 
 
 
  
 


