
Fredags Summary (Grundlovsdag)  
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Under overskriften ”Ungdomsvolden skyder i vejret” offentliggjorde Ugebrevet A4 i tirsdags 
resultatet af en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – i daglig tale AErådet. 
Der er tale om en analyse af udviklingen i vold blandt unge mellem 15 og 24 år, baseret på politiets 
registre og oplysninger fra Danmarks Statistik. 
 
Undersøgelsen viser blandt andet at antallet af unge, der er sigtet for vold (eller trusler om vold) er 
steget fra 2700 i 1990 til 5200 i 2007 – altså noget nær en fordobling. 
 
I den tankevækkende og anbefalelsesværdig artikel, der kan findes på www.UGEBREVETA4.dk , 
kan man også se at volden især er stigende blandt helt almindelige unge, danske mænd, der er 
vokset op med både mor og far i familier, der aldrig har været i kontakt med sociale myndigheder. 
Undersøgelsens resultater kommenteres i artiklen af Eva Smith, juraprofessor og formand for Det 
Kriminalpræventive Råd og flere retsordførere fra Folketinget. 
 
I skematisk form kan man også se, at på listen over kommuner med flest voldssigtede unge ligger 
København og Århus placeret i bunden med henholdsvis 8.0 og 7.4 sigtede pr. 1000 unge 
(landsgennemsnittet er 8.1). Kommunen med suverænt flest sigtelser af unge i 2007 er Gribskov 
Kommune. Her er tallet 15.1 sigtede unge pr. 1000 – altså næsten dobbelt så mange som i landets to 
største byer. 
 
Tirsdag aften kunne man så høre Jannich Petersen, borgmester i Gribskov Kommune kommentere 
de kedelige tal i TV2 Lorry. Som en mulig forklaring anførte borgmesteren at kommunen har to 
døgninstitutioner (Godhavn og Munkerup). FADD reagerede prompte og udsendte under 
overskriften ”Alle dårlige undskyldningers moder” en pressemeddelelse, hvor Søren Skjødt, 
forstander på Godhavn og bestyrelsesmedlem i FADD, blandt andet udtaler: ”Udtalelserne er – 
udover at være udokumenterede og fuldstændig absurde – med til at mistænkeliggøre og 
kriminalisere de ca. 60 børn, der er anbragt på de pågældende døgninstitutioner”.  
 
”Der må være grænser for, hvad man kan tillade sig at sige af forkerte ting, når kameraerne ruller”, 
tilføjede Tine Theker Stryhn, bestyrelsesformand i FADD. Og hun tilføjede: ”FADD forventer en 
berigtigelse og en undskyldning i allernærmeste fremtid”. 
 
Det fik vi allerede onsdag aften, hvor TV2 Lorry, bragte et virkelig godt indslag, hvor FADD, 
Godhavn og ikke mindst børnene på Godhavn blev repræsenteret på bedste vis af Søren Skjødt og 
Tine Theker Stryhn. Borgmesteren sagde undskyld – og lovede at komme op og møde børnene, 
inden sommerferien. (Se links til tv-indslag, pressemeddelelse og øvrige mediers kommentarer på 
hjemmesiden). 
 
Der findes heldigvis også politikere der går ind for research og at søge viden, inden de udtaler sig. I 
den anledning arrangerede FADD en studietur for Morten Østergaard fra Radikale Venstre, 
mandag den 18. maj. Morten Østergaard sidder i Folketingets Retsudvalg, og har haft møder med 
repræsentanter for FADD i løbet af foråret – i den forbindelse er aftalen om en særligt designet 
rundtur til døgninstitutioner i det østjyske område (hvor Morten Østergaard er valgt) blevet indgået. 
Programmet omfattede besøg på Behandlingshjemmet Bøgholt, Oustruplund og Den Sikrede 



Døgninstitution Grenen. Niels Brun Madsen, forstander Bøgholt og bestyrelsesmedlem i FADD, 
samt Lars Emil Andersen, forstander Grenen, deltog på hele turen og var, imellem 
institutionsbesøgene, i flittig dialog med Morten Østergaard i bussen, der bragte os rundt. 
Forstander Erling Prang tog imod på Oustruplund, og den lokale avis dækkede besøget. Morten 
Østergaard har efterfølgende udtrykt meget stor tilfredshed med arrangementet. 
 
FADD har tilbudt at arrangere studieture/besøg for både Folketingets Retsudvalg og Folketingets 
Socialudvalg – og har senest modtaget en forespørgsel fra Martin Henriksen (DF) om muligheden 
for at arrangere en lignende tur i Københavnsområdet. 
 
I tæt samarbejde mellem presseafdelingerne fra Børns Vilkår, SL og FADD udsendtes, torsdag den 
14. maj, en pressemeddelelse vedrørende kommunale børnepolitikker i Danmark. 
Hovedbudskabet var, at kommunerne ikke prioriterer børnepolitikker tilstrækkeligt. 
Pressemeddelelsen blev sendt til samtlige medier – altså både aviser, radio og tv. 
 
Pressemeddelelsen fik en del opmærksomhed og blev citeret flere steder (Ritzau, Politiken, Danske 
Kommuner, Altinget, DK-nyt med flere) Benny Andersen, næstformand SL, var i Radioavisen, 
TV2 nyhederne og TV2 News. 
 
Flere steder blev denne udtalelse fra Mie Daverkosen, bestyrelsesmedlem FADD, citeret: ”Jeg 
hæfter mig også ved at en tredjedel af kommunerne har en målsætning om, at de vil nedbringe 
antallet af anbringelser. Det giver jo slet ikke mening. Kommunerne kan have en målsætning om, at 
de vil prioritere den tidlige indsats eller andre tiltag. Men at have som målsætning, at der skal ske 
færre anbringelser lugter langt væk af, at det er pengene mere end barnets tarv, der styrer”. 
(pressemeddelelsen kan ses på hjemmesiden). 
 
Politiken dækkede historien, og journalisterne Stine Thomsen og Astrid Søndberg er efterfølgende 
gået i gang med et større udredende journalistisk projekt om børnehjem/døgninstitutioner i 
Danmark. Her har FADD naturligvis tilbudt sin assistance. 
 
Første etape har været en meget stort opsat artikel om tidlige tiders børnehjem og deres triste 
historie, med særligt udgangspunkt i Godhavn (før). Denne artikel var i Politiken i søndags. Og i 
tirsdags blev der så fulgt op med en, noget mindre, artikel om Godhavn (nu). Begge er bestemt 
læseværdige og kan ses på hjemmesiden. 
 
 
Hvordan går det med de svage og udsattes minister: 
I disse spalter efterlystes for 4 uger siden synlighed, udtalte visioner og ”socialpolitisk kant” fra den 
nyudnævnte socialminister, Karen Ellemann. Og en tilgang til jobbet a’ la: ”Jeg vil sgu vise dem, at 
jeg magter opgaven” – det er en adfærd der almindeligvis er forbundet med nyansættelser i alle 
andre afkroge af samfundet. Men det har den mellemliggende periode ikke ligefrem været spækket 
med.  
 
I et interview i Information, den 20. maj, udtaler ministeren (igen): ”Jeg bidrager ikke til 
diskussionen om økonomisk ulighed”. I interviewet peger Karen Ellemann på at et bedre 
samarbejde med kommunerne som sin største opgave. Ministeren understreger i den forbindelse at 
fortiden som kommunalpolitiker er en stor fordel. Ministeren nævner ligeledes nysgerrighed og 
evnen til ikke at være bange for at stille dumme spørgsmål som egne styrkesider. Af interviewet 
fremgår det desuden, at den fremmeste opgave bliver ”at stå klar med et velfærdssamfund i 
verdensklasse”. Og at ”det er et fintmasket system, som er til for at støtte op og hjælpe, men det skal 
ikke være et klistret spindelvæv, hvor man ikke kan komme af de offentlige forsørgelser igen”. Og 



senere i interviewet gentager ministeren sin udtalelse om at fattigdom ikke kan måles i kroner og 
ører. 
 
Med henvisning til interviewet opfordrede Socialdemokraterne og SF, i Information den 22. maj, 
efterfølgende ministeren til at genoverveje ministerposten. 
 
FADD håber at ministeren snart giver sig selv lov til at få stillet nogen af alle de spørgsmål, der 
naturligt må trænge sig på, når man er nyudnævnt minister – hos os er ministeren altid velkommen. 
Og vi synes som udgangspunkt ikke at nogen spørgsmål er dumme – det skulle da lige være, hvis 
man undlader at stille dem.  
 
Og så må der væddes på hvor mange grundlovstaler der kommer til at berøre temaet: Hund bider 
garder..... 
 
God Grundlovsdag og god weekend! 
     
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


