
 

 
En kort opsamling fra presserummet vedrørende forårets aktiviteter 
- og lidt om de kommende... 
 
Sidst i april måned udsendte FADD pressemeddelelsen Jørn og alle de andre. En kommentar til en 
aktuel og meget eksponeret sag fra Århus, men mest af alt ønskede vi at bruge denne ulykkelige 
enkeltsag til at formulere foreningens generelle bekymring vedrørende udsatte børn og unges 
forhold i Danmark. Vi henvendte os samtidig til samtlige medlemmer i Folketingets Socialudvalg, 
idet de modtog pressemeddelelsen samt en supplerende mail fra FADD. Umiddelbart derefter 
henvendte vi os til velfærdsminister Karen Jespersen, som vi gjorde opmærksom på FADDs 
ambition om at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden i Danmark skal sættes. Såvel 
pressemeddelelsen som brevet til Karen Jespersen kan stadig findes her på hjemmesiden.   
 
Igennem foråret har FADDs bestyrelse arbejdet med en styrkelse af den politiske profil blandt andet 
ved at indføre ordførerskaber i bestyrelsen. Så med udgangspunkt i emnets store interesse for 
foreningen og nye organisatoriske muskler at spille med – der stod en ”nyudklækket” ordfører klar i 
kulissen – var den overordnede kommunikative strategi at forsøge at få mest mulig opmærksomhed 
og indflydelse.  
 
Vi har oplevet, at der har været forstærket bud efter os hen imod sommerferien. Det har givet sig 
udtryk ved at FADDs talspersoner har optrådt i både skrevne og elektroniske medier – hvilket har 
medført at kommunikationsmedarbejderen også har skullet varetage ”lyn-medietræning”. Og søger 
man for eksempel nu i en artikelbase, vil der være langt over 100 henvisninger til foreningen og 
flere bestyrelsesmedlemmer.  
 
Planen er at hjemmesiden skal forsynes med mere brugervenlige pressefaciliteter, for eksempel en 
facilitet som ”FADD i medierne”, hvor samtlige artikler vil kunne indgå i en slags scrapbog. Det er 
nemlig vigtigt for en lille forening som vores at kunne dokumentere de områder, hvor det lykkes os 
at blive hørt. 
 
Med hensyn til indflydelse, så har henvendelserne til Folketingets Socialudvalg og 
velfærdsministeren medført at der er blevet afholdt møder med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier 
(K). På disse møder har FADD haft mulighed for yderligere at understrege foreningens faglige 
standpunkt og bekymringer når det gælder udsatte børn og unge. Og vi har haft lejlighed til at 
undersøge, hvad politikerne på Christiansborg efterspørger fra en forening som vores.  
 
Fælles for begge møder var en holdning om at den enkelte sagsbehandler, der sidder med den 
enkelte børnesag, skal styrkes, så man sikrer en faglig og saglig sagsbehandling i hver enkelt sag. 
Ligesom blev det aftalt, at FADD skal gå i gang med at samle cases, fra vores egen verden, der 
illustrerer problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet”.  
 
Vi har desuden haft kontakt til Öslem Cekic, socialordfører for SF, der efterspurgte FADDs faglige 
input i forhold til de netop påbegyndte forhandlinger om en decideret børnereform, som 
velfærdsministeren har indbudt folketingets partier til. Det materiale, som foreningen har fremsendt, 
vil også kunne ses på hjemmesiden. 
 



Foreningens henvendelse til velfærdsministeren resulterede i en invitation til møde med 
Velfærdsministeriets Kontor for Børn. På selve dagen fik vi lejlighed til ganske kort at hilse på 
ministeren – selve mødet blev afholdt med embedsmænd fra Kontor fra Børn. Den primære 
dagsorden var at drøfte de problemstillinger og bekymringer, som FADD var gået i pressen og til 
ministeren med. Og at drøfte mulighederne for et fortsat samarbejde. Med udgangspunkt i følgende 
statement: 
 
”Såvel FADD som Velfærdsministeriet er optagede af at sikre gode forhold for udsatte børn og 
unge, herunder at der sker anbringelse, hvis der er behov for det – og at der følges op på 
anbringelsen i overensstemmelse med serviceloven”, blev følgende aftaler indgået: 
 

1. FADD går i gang med at samle cases på baggrund af konkrete sager. Sager der illustrerer 
problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet” (det er samme 
aftale som vi indgik med politikerne fra Folketingets Socialudvalg). 

2. FADD planlægger en studietur for Kontor for Børn til udvalgte døgninstitutioner. Dette 
forventes at komme til at foregå i sensommeren/efteråret. 

3. FADD står til rådighed med input og vurderinger, i forhold til fremtidigt lovgivningsarbejde 
og arbejdet med en børnereform. 

4. FADD sørger for at Kontor for Børn får materiale vedrørende afdækning af 
forældrekompetence og familiebehandling stillet til rådighed. 

 
Endelig er det værd at nævne, at FADD fortsætter samarbejdet med Operation Julegaveregn, der 
startede kort før jul sidste år – og endte med at give godt og vel 100.000 kr. der alle blev konverteret 
til ekstra julegaver til anbragte børn og unge. Folkene bag Operation Julegaveregn, annoncerede 
allerede sidste år, at ”til næste år skal der samles meget mere ind”. Derfor er forarbejdet allerede 
startet nu, og med henblik på at få endnu flere ”muskler” har Operation Julegaveregn holdt møder 
med Børnehjælpsdagen, der jo virkelig kan det med at samle ind og skaffe midler. FADD har 
deltaget i disse møder og stod desuden for afviklingen af en ”studietur” for Operation Julegaveregn 
og Børnehjælpsdagen, der fik mulighed for at se Munkerup, Godhavn og Dohns Minde. Og fik 
mulighed for at spørge børnene og de unge selv, om gode ideer til julegaver. Både materielle og 
mere oplevelsesorienterede. FADDs overordnede krav for at deltage i ovenstående er – som det 
også var tilfældet sidste år – at det foregår på en lødig måde, vi som forening kan stå inde for. 
 
FADDs bestyrelse har netop, i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesseminar ultimo august, 
besluttet, at der fremover på hjemmesiden udkommer en ugentlig opsamling fra presserummet. Det 
sker første gang på fredag. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
   



                                   
 
 
Billeder fra mødet med Mette Frederiksen (S) – mødet foregik i Folketinget. 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
Billeder fra mødet med Vivi Kier (K) – mødet foregik på Familieinstitutionen Margrethevej. 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
Billeder fra studieturen for Operation Julegaveregn og Børnehjælpsdagen 
På trappen foran Dohns Minde står: 
David Bastian-Møller, Operation Julegaveregn 
Jytte Tholstrup Svendsen, direktør Børnehjælpsdagen 
Ida Lissau-Jensen, projektleder Børn på Hjem 
  
 
 


