
Fredags Summary (i Bededagsklæder)  
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
I dag går 11 danske organisationer på børneområdet – herunder FADD som en del af 
Børnesagens Fællesråd - til FN med en analyse af og en skarp kritik af forholdene for udsatte børn 
og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité. Det er Børnerådet, der er det 
statsligt nedsatte råd på området, samt 10 andre organisationer, der står bag henvendelsen. 
 
På Børnerådets hjemmeside kan man se følgende beskrivelse af undersøgelsen og de to rapporter, 
hvor der blandt andet peges på åbenlyse krænkelser af udsatte børns rettigheder: 
 
”Hvert femte år går den danske regering til eksamen hos FN i børns rettigheder. I den forbindelse 
har FN indbudt en række danske organisationer til at vurdere, hvordan det står til med børns 
rettigheder i Danmark.  
 
Organisationernes analyse og anbefalinger ligger nu klar, og slår fast, at Danmark på en lang række 
punkter ikke lever op til de forpligtelser, man har påtaget sig i forbindelse med ratificeringen af FNs 
Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen.”  
 
På Børnerådets hjemmeside (www.boerneraadet.dk) er det muligt at læse mere om undersøgelsen, 
ligesom man kan downloade begge de omtalte rapporter, der også forventes at komme til at ligge på 
FADDs hjemmeside, inden længe. 
 
 
Fredag den 24. april offentliggjorde Ankestyrelsen undersøgelsen Sagsbehandling på området for 
udsatte børn og unge, der bygger på en kvantitativ spørgeundersøgelse i 19 danske kommuner. 
Her har 163 sagsbehandlere – som tilsammen har ansvaret for næsten 10.000 børn og unge – været 
del af en stikprøveundersøgelse. Desuden har én leder fra hver af de deltagende kommuner været 
med i undersøgelsen.  
 
Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på forholdene i de enkelte kommuner. I gennemsnit har 
hver kommunal sagsbehandler 60 sager om udsatte børn og unge. Det er markant flere end Dansk 
Socialrådgiverforenings anbefaling, der lyder på maximalt 30-45 sager pr. socialrådgiver. I 
mandagens udgave af Information efterlyser Bettina Post, formand for Dansk 
Socialrådgiverforening, et loft over antallet af sager. Det er en tanke som FADD ved flere 
lejligheder har støttet. 
 
Af artiklen fremgår det endvidere at omkring hver anden kommune opererer med et maximalt antal 
sager pr. medarbejder – men undersøgelsen viser, at denne grænse ofte overskrides. Og så kan det 
jo næsten være lige meget. Dansk Socialrådgiverforening foreslår derfor, at der indføres en 
landsdækkende grænse. Af artiklen fremgår det, at SF og Socialdemokraterne umiddelbart synes, at 
det kunne være en god ide.  Den nye socialminister, Karen Ellemann, er også citeret. Hun går ikke 
ind for decideret lovgivning på området. Dette begrundes med, at der er meget stor forskel på 
tyngden i de enkelte sager. Derfor er ministeren af den opfattelse, at det vil være for ensidigt at 
fokusere på antallet af sager.  
 
Det ligner ved første øjekast en holdning, der antyder, at den nye minister er klar til at følge FADDs 
opfordringer om i langt højere grad at kigge på det enkelte barn og den enkelte sag, inden det 



vurderes, hvilke foranstaltninger der skal sættes i værk. Med andre ord et skridt væk fra 
forgængerens (Karen Jespersens) insisteren på at ’rubricere’ og ’skematisere’ selv de vanskeligste 
sager i jagten på et sammenligningsgrundlag. Fra sidelinjen kunne man få den mistanke, at 
forgængerens ihærdighed på området ikke i særlig høj grad var møntet på de udsatte børn og unge – 
det var snarere en del af en til tider meget offensiv strategi overfor de kommuner som Karen 
Jespersen kæmpede så meget med i sin tid som minister. 
 
Karen Ellemanns holdning kunne altså godt tolkes som et skridt i den rigtige retning, set fra de 
allersvageste og mest udsatte børn og unges perspektiv. Jeg er meget omhyggelig med at skrive 
kunne, for i et interview i Jyllands-Posten i sidste uge, kan man læse, at Karen Ellemann ikke tror 
på, at der findes fattige børn i Danmark. ”Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Og jeg ville 
meget gerne møde den”, siger socialministeren. I interviewet betvivler hun konkret, at der findes 
forældre i Danmark, som ikke har råd til at give deres børn ordentlig mad hver dag. ”Jeg ved godt, 
at Enhedslisten har været ude med en eller anden kampagne om nogle, der går sultne i seng om 
aftenen. Men der mener jeg altså ikke, at vi er som samfund”, siger ministeren videre. 
 
Det er udtalelser, der er blevet kommenteret af store dele af oppositionen. Blandt andet af Mette 
Frederiksen, socialordfører for Socialdemokraterne, der kan se en sammenhæng og en klar linje i 
VK-regeringens socialpolitik. Først var der Eva Kjer Hansen, der hyldede uligheden i samfundet - 
så kom Karen Jespersen, der var mest optaget af islam – og nu kommer så Karen Ellemann, der ikke 
har forstået virkeligheden i dagens Danmark, er budskabet fra Mette Frederiksen. 
 
Hos FADDs medlemsinstitutioner har alle nyansatte medarbejdere tre måneders prøvetid – her har 
man muligheden for at blive korrigeret, hvis man er helt galt på den. Det har ministre ikke som 
sådan, men man taler tit om de berømte første 100 dage, inden der for alvor gøres status. Det giver 
de udsatte og svages minister lige omkring 70 dage til at overbevise os om at vi har opfattet hendes 
indledende budskaber forkert. 
 
Og så må der bedes! 
 
Husk for resten også lige kronikken i dagens udgave af Politiken. Et tankevækkende indlæg om 
unge og fængsler. 
 
God bededagsferie!  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 


