
Fredags Summary  
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Ugen har været præget af dønningerne efter kontroversielle sager i Aalborg og Århus. I disse spalter 
nævntes i sidste uge den uhyggelige historie fra Mou ved Aalborg, hvor en 13-årig pige i april 2008 
blev tvangsfjernet, efter årelang mishandling og vanrøgt i hjemmet. Et grumt eksempel på 
kombinationen af svigt fra forældrenes side kombineret med det kommunale omsorgssvigt.  
 
Beth Grothe Nielsen, lic. jur. og forfatter, der i mere end 25 år har beskæftiget sig med børns 
retssikkerhed og retsbeskyttelse, konkluderer i tirsdagens udgave af Information, under overskriften 
Hvorfor fortsætter vi med at lade børnene i stikken?, at myndighederne ikke er blevet bedre til 
at forebygge vanrøgt og overgreb. Eller til at gribe ind, når mistanken foreligger.   
 
Beth Grothe Nielsen, tager i den tankevækkende artikel de udsatte børns parti. Hun fremhæver at 
følgende mønster ofte går igen, når udsatte børn bryder tavsheden: ” Et barn når den alder, hvor det 
vover sig uden for familien med sin historie, eller et barn er så iøjnefaldende, at daginstitution, 
skole og naboer reagerer. Alt for ofte møder de nogle medarbejdere hos de sociale myndigheder, 
som afviser dem, eller som bruger måneder og år på at samle ’beviser’. Frygten for at gøre 
forældrene uret overtrumfer alt for ofte pligten (og lysten) til at tage bekymringer for barnet 
alvorligt. Hertil kommer permanent overbelastede sagsbehandlere”. 
 
Det fremgår således af artiklen, at hver sagsbehandler i Tønder Kommune, der for kort tid siden var 
igennem en lignende ulykkelig sag om en misbrugt og mishandlet pige, har over 60 igangværende 
sager om børn. Og det gør det meget, meget svært at være sagsbehandler.   
 
Og kommer det til en straffesag, er børnene fortsat udsat, anfører Beth Grothe Nielsen: ”Mange 
forældre er mestre i at spille forfulgte uskyldigheder. I en straffesag får de hjælp af deres 
forsvarsadvokater. Uanset om der er tale om seksuelle eller fysiske overgreb, er et meget brugt 
argument, at børn lyver, fantaserer eller er psykisk afvigende. Således også i Mou-sagen – på trods 
af de mange vidners observationer”. 
 
Rådmand Maj-Britt Iversen forklarede efterfølgende, da hun blev spurgt hvorfor Aalborg Kommune 
ikke havde reageret før, at kommunen var blevet ”snydt”. Samtidig har kommunen meldt ud, at man 
nu vil etablere en særlig afdeling for de ”tunge” børnesager. Her tildeles hver sagsbehandler 
maksimalt 20 sager. Det synes FADD lyder som en rigtig god ide. Der skal bare være tid til den 
nødvendige sagsbehandling, når det er de udsatte børn der er på dagsordenen! 
 
I Ekstra Bladet blev Mou-sagen også behandlet i ugens løb. Her var det tidligere næstformand i LO, 
Tine Aurvig-Huggenberger, der kom med denne befriende, kontante udmelding: ”Jeg gider ikke 
høre flere forklaringer om, at det er fordi folk flytter mellem kommunerne, og så starter sagerne 
forfra, eller det er, fordi de ikke var modtagelige for samtaler, eller forklaringer om, at der ikke er 
råd til at gribe ind på grund af strukturreformen. Jeg accepterer ikke ansvarsforflygtigelse, hvor 
kommunerne siger, at det er statens skyld, og Karen Jespersen siger, at det er kommunernes skyld. 
Det må være muligt at gøre det her bedre. Meget bedre. Socialrådgivernes vigtigste opgave er at 
give børn det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt – det er ikke deres ansvar, om budgetterne 
overskrides, fordi der er ’for mange’ børn, der har brug for hjælp”.  
 



I Århus Kommune har opfølgende undersøgelser og interne redegørelser vedrørende mangelfuld 
kommunal sagsbehandling også været på dagsordenen igennem længere tid. FADD har tidligere 
udtalt, at refleksion, intern evaluering og handling er vejen frem, hvis de udsatte børn og unge 
fremover skal sikres bedre. Senest har forløbet i Århus taget en dramatisk drejning med 
afskedigelse af en socialchef og en rådmand der er sat under skærpet tilsyn, mens nyhedsnotitser fra 
pressen antyder at der er tale om ”borgmestervalgkamp før tid”. Når røgen engang har lagt sig igen, 
håber FADD meget at konturerne til en forbedret indsats overfor udsatte børn og unge stadig kan 
anes.  
 
Og så var det ugen, hvor de tidligere topfodboldspillere Brian Laudrup og Lars Høgh lancerede 
deres planer om etableringen af det, der foreløbig kaldes Fodbold Fulton. Det skal foregå som en 
selvejende institution. Tanken er at unge utilpassede skal vises tillid og gives ansvar – i en aura af 
undervisning og passion for fodbold. 
 
”Vi vil give de her unge mennesker, hvis liv er kommet ud i en skæv retning, noget indhold i 
tilværelsen via fodbold. De kommer til at få en masse ansvar, og jeg håber, at Fodbold Fulton kan 
være med til at give de unge mennesker noget selvtillid, som de måske ikke har for meget af i 
forvejen og måske på sigt også en idé om, hvad de vil med deres liv”, siger Brian Laudrup.   
 
Fodbolden skal bruges som et middel til at nå de unge – og til at få styrket deres selvtillid. Uden 
dårlig indflydelse udefra. Derfor skal de unge bo på en form for kostskole, hvor de modtager 
skoleundervisning og træner fodbold tre gange dagligt. Håbet er at selvtilliden fra grønsværen kan 
overføres til klasselokalet og sidenhen til det omgivende samfund, fortæller Lars Høgh, der har en 
ambition om flere af den slags steder i landet. 
 
”Fodbold har givet os så meget, og jeg synes, vi skylder at give lidt igen. Der er mange, der går 
trænervejen eller bliver agenter, hvor vi hellere vil have et socialt projekt op at stå af denne her 
karakter. Hvis vi kan vise, at fodbolden kan hjælpe folk på rette vej, vil det være helt fantastisk”, 
siger Brian Laudrup.  
 
Projektet bliver fulgt med interesse af velfærdsministeren, der foreløbig har støttet med 50.000 kr., 
så de kan komme i gang. 
 
FADD ønsker held og lykke med projektet – og velkommen til den pædagogiske verden. Vi giver 
gerne en hånd. Også med at finde et navn, der ikke konnoterer lussinger samt kæft, trit og retning, 
hvis det skulle komme på tale.  
 
God weekend!  
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


