
 

Børn bag tremmer – 12 årige i fængsel… 
Affødt af de sidste ugers skriverier i forskellige medier vedrørende anbringelse af børn helt ned til 
12 år på sikrede institutioner, har vi bedt forstander Eva Hallgren fra Koglen om at skrive et indlæg 
om dette. FADD har tidligere henvendt sig til justitsministeren om måden at behandle de yngste 
kriminelle på. Det vil vi gøre igen, i løbet af foråret. 
 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder / Presseansvarlig 
 
 
Eva Hallgren skriver: 
Lige før sommerferien 2004 besluttede daværende socialminister Henriette Kjær med en 
administrativ ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, som er anbragt 
uden for hjemmet, at nedsætte den nedre grænse for anbringelse af børn og unge på sikret afdeling 
fra 15 til 12 år. Samtidig besluttede den daværende socialminister, at der fortsat skulle være en 
mulighed for at dispensere fra den nedre grænse på nu 12 år, således at børn endnu yngre end 12 år 
skulle kunne anbringes på en sikret afdeling. Ændringen, som trådte i kraft 01.07.04, var som nævnt 
af ren administrativ karakter og skete uden inddragelse af fagfolk og uden debat i Folketingssalen. 
 
Forstanderne for de sikrede institutioner forholdt sig dengang stærkt kritisk til denne ændring og 
udtalte blandt andet i et notat, som blev bragt på FADDs hjemmeside, at det vil være en katastrofe 
for de børn, der risikerer en sådan anbringelse. Det er en glidebane og et udtryk for en 
magtdemonstration snarere end resultatet af velovervejede faglige diskussioner med inddragelse af 
fagfolk og politikere. 
 
Samtidig frygtede forstandergruppen, at der var tale om en administrativ sænkning af den kriminelle 
lavalder. Uden de retsgarantier, der hører straffesager til. 
 
Det er absurd at anbringe ned til 12-årige børn sammen med op til 18 (20)-årige unge, som hverken 
fagfolk eller politikere for slet ikke at tale om børnenes forældre i øvrigt mener, de skal pleje 
omgang med. Ingen andre steder inden for anbringelsesområdet i Danmark anbringer man 12-årige 
børn sammen med op til 18 (20)-årige unge, som er sigtet for eller dømt for alvorlige kriminelle 
handlinger, svært personlighedsforstyrrede og/eller socialt utilpassede. Der er således al mulig 
grund til at være bekymret for, at disse børn vil være i risiko for at blive negativt påvirkede af 
samværet med de noget ældre anbragte på de sikrede institutioner. 
 
Med den skingre retorik, der konstant føres ikke mindst fra folketingsflertallets side i forhold til 
børn og unges kriminelle handlinger virker det næsten som om, disse børn påføres et selvstændigt 
ansvar for, at de er kommet i en social situation, som kan medføre en anbringelse på en sikret 
institution. 
 
Indtil 01.01.07 var det amterne, der skulle tiltræde en kommunes beslutning om anbringelse af børn 
ned til 12 år på en sikret institution. Fra forstanderside nærede vi både et ønske og et håb om, at 
amterne ville anlægge en snævrere betragtning i forhold til kommunernes dokumentation af, om det 
var absolut påkrævet at frihedsberøve et barn helt ned til 12 år og anbringe barnet på en sikret 
institution. 



 
Dette fordi det efter vores faglige vurdering slet ikke kan lade sig gøre at have børn ned til 12 år i 
sikret institution, med mindre der stilles særlige afdelinger til rådighed for denne aldersgruppe. 
Børnene kan ikke og skal ikke være sammen med op til 18 (20)-årige. Det er ganske enkelt ikke 
fagligt forsvarligt. Desuden skal man heller ikke undervurdere den negative betydning af at være 
frihedsberøvet i så ung en alder. 
 
Øgningen i antallet af unge under 15 år - fra 10 i 2004 til 24 i 2006 - er stærkt foruroligende. Børn, 
der begår kriminalitet, skal ikke straffes men hjælpes ud fra en samlet vurdering af det enkelte barns 
særlige forhold og behov. Ikke mindst i forhold til undervisning af børnene er der et stort problem, 
da 12-årige børn både har brug for og krav på et undervisningstilbud, som kun de færreste sikrede 
institutioner aktuelt kan tilbyde. Det er da vist også det, som Danmark har skrevet under på i FNs 
Børnekonvention! 
 
Der er i for høj grad fokus på straf frem for den kompetente og fagligt forsvarlige indsats og hjælp 
til de børn, der er allersværest at nå. Hovedparten af børnene har været kendt i kommunerne i årevis 
– deres familier har i hvert fald – og en alt for stor del har ikke haft et kontinuerligt skoleforløb. 
Desuden er flere af børnene begyndende psykisk syge. Der er derfor brug for en massiv indsats af 
såvel social, pædagogisk, psykologisk, psykiatrisk og undervisningsmæssig karakter. Med fokus på 
både det forebyggende og det behandlende element. 
 
Selv om mange af børnene umiddelbart ikke ønsker kontakt med voksne, så er en meget stor del af 
deres adfærd ét stort råb om hjælp. Derfor er det temmelig beskæmmende, hvis dette råb om hjælp 
besvares med en anbringelse på sikret institution, når det drejer sig om børn helt ned til 12- 
årsalderen. 
 
Vi er meget enige med velfærdsminister Karen Jespersens udtalelser om, at det er et helt 
grundlæggende problem, at børn og unge med vidt forskellige behov anbringes sammen. De sikrede 
institutioner deltager gerne i en fremadrettet debat om, hvordan man bedst kan hjælpe disse børn – 
uden at anbringe dem på de sikrede afdelinger. 
 
Eva Hallgren 
Forstander  
Koglen 
Telefon: 96 99 29 29 
Mail: eva.hallgren@ps.rm.dk  
 
 


