
 

Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
En formuleret ambition fra FADD er, at foreningen skal være mest muligt med, når den 
socialpolitiske dagsorden sættes i Danmark. På bestyrelsesniveau - blandt andet via indførelsen af 
ordførerskaber - arbejdes der på en styrkelse af den politiske profil. Ligesom det har været et 
formuleret mål for bestyrelse og sekretariat i løbet af 2008.  
 
Set i det lys er det værd at henlede opmærksomheden på en skarp kommentar fra Bettina Post, 
konstitueret formand i Dansk Socialrådgiverforening, i Politiken onsdag den 3. september. Under 
overskriften Socialpolitikken in memoriam beskriver Bettina Post i kommentaren, der er udformet 
som en nekrolog, socialpolitikkens historie. Fra fødslen i 1933 under K.K. Steincke. Med vægt på 
klassiske dyder som medmenneskelighed, solidaritet og anstændighed. Socialpolitikken voksede sig 
større og stærkere op gennem 60’erne og 70’erne, hvor bistandslovens vedtagelse var en markant 
milepæl. Bettina Post fortsætter sin kommentar med at konstatere, at i november 2007, mistede 
socialpolitikken sin helt egen talsmand, socialministeren. Denne kom herefter til at hedde 
velfærdsminister – og selvsamme minister gav den 27. august 2008 dødsstødet til socialpolitikken, 
da hun i et manifest i Politiken erklærede ikke at ville høre flere søforklaringer om, at sociale 
problemer skulle være samfundets skyld. Afslutningsvis sendes tanker til de efterladte – først og 
fremmest de udsatte børn, unge og deres familier. Og til politiet som kan se frem til nye pukler af 
overarbejde, der skal afspadseres.  
 
I gårsdagens udgave af Berlingske Tidende følger Knud Vilby, formand for Socialpolitisk Forening, 
op ved at udsende en efterlysning. Knud Vilby efterlyser socialministeren, der efter hans udsagn 
efterhånden er næsten umulig at finde inde i velfærdsministeren. Han tilføjer i sin kommentar, at 
dukker hun endelig op, så er det stort set kun med løftede pegefingre og trusler. Knud Vilby tilføjer 
at stærke socialministre tidligere har markeret sig ved at føre en intern kamp i de pågældende 
regeringer. En kamp for ret og rimelighed. Og han afslutter med at konstatere, at kampen nu føres 
indeni Karen Jespersen. Kampen foregår mellem ministerens forskellige ansvarsområder – og vi 
kan desværre se, at socialministeren har tabt, konkluderer han. 
 
Under overskriften Noget af det jeg fortryder mest i mit liv, en artikel i ugens udgave af 
Ugebrevet A4, tager velfærdsministeren til genmæle og kommer med en meget hård kritik af hele 
indsatsen overfor de allersvageste børn og unge. Ministeren giver udtryk for at være rasende over 
det hun betegner som kommunernes både lemfældige og uprofessionelle indsats overfor udsatte 
børn og unge. Ministeren vil, blandt andet via mere systematik på området, sikre ens behandling af 
udsatte børn og unge – uanset hvilken kommune der er tale om. Hun giver i interviewet, og i øvrigt 
også i flere andre interviews, udtryk for at være klar til at tage kampen op med det kommunale 
selvstyre, hvis ikke der bliver strammet op og rettet ind. Artiklens overskrift refererer til det forhold, 
at Karen Jespersen tilbage i 1993, da hun var socialminister første gang, modtog en rapport om 
risikobørn. En rapport der var en gruppe forskeres forsøg på en mere systematisk tilgang til socialt 
arbejde. Men altså en rapport, som ministeren på det tidspunkt ikke valgte at holde fast i. 
 
FADD indgik, lige inden sommerferien, aftale med Velfærdsministeriet om samarbejde på en række 
områder, som er nævnt mere specifikt i forbindelse med udsendelsen af En sommerhilsen fra 
presserummet. FADD anser det for både rigtigt og nødvendigt, at komme så tæt som muligt på de 



beslutninger, der skal træffes og de forhandlinger der skal føres frem mod den endelige 
ikrafttrædelse af Barnets reform i 2010. Også selvom fremtiden ser ud til at komme til at byde på 
både værdipolitisk stormvejr og socialpolitisk positionering.  
 
God weekend! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
  
 
 
 
 
 


