
Fredags Summary (i mandagsklæder)  
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Den seneste måned har, udover påskeferien, budt på aktiviteter og hændelser der har haft væsentlig 
indflydelse på produktionsplanerne for disse spalter. Det er således nøjagtig en måned siden at 
sidste Fredags Summary udkom. Men hvilken måned! Der har været tale om en måned hvor FADD 
har været involveret i rigtig mange aktiviteter, om en måned hvor Danmark har fået ny statsminister 
og ikke mindst om en måned hvor Velfærdsministeriet blev skrottet, velfærdsministeren trak sig 
tilbage og vi har fået en ny socialminister. 
 
Med hensyn til de nye ministre og et rekonstrueret Indenrigs- og Socialministerium har FADD, 
udover at ønske socialminister Karen Ellemann tillykke med udnævnelsen, også valgt offentligt at 
kommentere udnævnelsen af den nye minister, den nye ministerielle konstruktion samt tidspunktet 
Karen Jespersen valgte at træde tilbage. Dette skete torsdag den 23. april i Opinion i Berlingske 
Tidende – kommentaren og henvendelsen til den nye minister kan ses andetsteds på hjemmesiden. 
 
 
Den nye statsminister, Lars Løkke Rasmussen, nævnte i sin første tale i Folketinget - med adresse 
til den verserende bandekrig - den kriminelle lavalder. Og Venstres retspolitiske ordfører fulgte 
senere på dagen op med lignende udtalelser. Udover intern uro regeringspartierne imellem, da 
udtalelsen åbenbart ikke var clearet med de konservative – har en sådan udtalelse naturligvis også 
afstedkommet kommentarer fra FADD og andre med særlig viden om børn, unge og kriminalitet. 
 
Således udtalte Søren Skjødt, forstander på Godhavn og bestyrelsesmedlem i FADD til Ritzau:  
”Som samfund bliver vi nødt til at acceptere, at vi ikke kan straffe os ud af problemerne. Der findes 
ikke universelle løsninger, der kan dæmme op for bandekrigen eller integrationsproblemerne. Der 
skal individuelle løsninger til, og det giver loven allerede muligheder for nu. Den skal bare bruges.” 
 
Kirsten Nissen, formand for SL, udtalte ved samme lejlighed, at man, som forholdene er nu, med 
loven i hånden, kan skride ind over for de unge mennesker der begår kriminalitet. Og hun betegner 
det desuden som et værdimæssigt skred, at man overhovedet drøfter en sænkning af den kriminelle 
lavalder. 
 
Statsministerens tale fik også Børnesagens Fællesråd, som FADD er en del af, til at reagere. Således 
udtalte formand Geert Jørgensen, at Børnesagens Fællesråd savner dokumentation for Lars Løkke 
Rasmussens udtalelser om at voksne bandemedlemmer – som statsministeren i talen benævnte som 
’storebrødre’ - spekulerer i at lade unge under 15 år begå kriminalitet for dem.  
 
Formand for Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, sagde det på denne måde til Ritzau: ” Lars 
Løkke må enten være umanerligt dårligt informeret eller decideret argumentresistent”.  
 
En afsluttende servicemeddelelse fra dagens udgave af Politiken, vil nok være på sin plads. Her kan 
man på side 6 læse følgende: ”Men det viser sig nu, at der slet ikke eksisterer et problem med børn 
under den kriminelle lavalder, der deltager i den verserende bandekrig. I et svar til Folketingets 
Retsudvalg redegør Rigspolitiet for problemets ringe omfang: ”Politiet har i et enkelt tilfælde 



antruffet en person under omstændigheder, der ville have indebåret en sigtelse, såfremt den 
pågældende person havde været 15 år. Den pågældende var 14 år”, skriver Rigspolitiet”. 
 
 
Således oplyst om at den væsentligste argumentation for en sænkning af den kriminelle lavalder 
hviler på skuldrene af én enkelt 14-årig, følger hermed lidt informationer om øvrige FADD-
berøringsflader: 
 
Møde med Børns Vilkår, 31. marts: Bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn m. fl. mødtes med 
formand Peter Albæk, direktør Dorthe Lysgaard og projektleder Jette Wilhelmsen. Mødet tog 
udgangspunkt i fælles berøringsflader, holdninger og mulige samarbejdspunkter. En god og vigtig 
kontakt blev plejet, og det blev aftalt, at FADD via hjemmeside og øvrig info til medlemmerne kan 
understøtte og anbefale de forskellige rådgivningslinjer samt Bisidderprojektet, som er en del af 
Børns Vilkårs aktiviteter. 
 
Møde med SL vedrørende Kommunernes Sammenhængende Børnepolitikker, 1. april: 
Bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn m. fl. deltog sammen med Børns Vilkår, HK Kommunal og 
FBU. På mødet fremlagde SL et omfattende undersøgelsesmateriale vedrørende de 
sammenhængende børnepolitikker – materialet blev gennemgået og kommenteret. SL, Børns Vilkår 
og FADD vil på vegne af mødedeltagerne udsende en fælles kommentar/pressemeddelelse i 
forbindelse med KLs temadage i maj måned. 
 
Uddeling af årets Lillebrorpris på Københavns Rådhus, 22. april: 
Bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn var blevet særligt indbudt som taler, da Børnehjælpsdagen 
uddelte årets Lillebrorpris. Arrangementet foregik i de smukke og pompøse lokaler på Københavns 
Rådhus. Tine Theker Stryhn bød i sin tale på en ’tidsrejse’ fra sin egen barndoms karakteristiske 
halvmåneformede papstykker med lillebrorlodder i papir til nutidens skrabelodder. Tine Theker 
Stryhn takkede endvidere Børnehjælpsdagen for at være med til at gøre en forskel for anbragte børn 
og unge – og for at være en tæt og værdsat samarbejdspartner. Se mere om arrangementet 
andetsteds på hjemmesiden. 
 
Samarbejdet med det der tidligere hed Velfærdsministeriet: 
Det er bestemt også værd at nævne, at FADD i forlængelse af møde med Kontor for Børn (der 
tidligere var en del af Velfærdsministeriet og nu hører under Indenrigs- og Socialministeriet) har 
intensiveret samarbejdet med ministeriets embedsmænd. Mødet fandt sted i starten af februar 
måned og siden er der foretaget aftaler om institutionsbesøg – ligesom der arbejdes på at få 
arrangeret en studietur til flere institutioner i juni måned (meget gerne med deltagelse af den nye 
minister). FADD er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i samtlige inspirationsmøder 
vedrørende Barnets Reform – og Søren Skjødt fra FADDs bestyrelse har desuden været særligt 
indbudt som oplægsholder i forbindelse med inspirationsmødet den 6. april, der omhandlede det 
kommunale tilsyn.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
  
 


