
Fredags Summary  
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
2009 blev skudt i gang, nogenlunde som vi efterhånden er ved at være vant til i Danmark. Med stor 
genkendelighed på mange områder – og det er jo i virkeligheden ret så hyggeligt med den årlige 
tilbagevendende genkendelighed lige omkring nytår.  Der var således, igen i år, tale om cirka 50 
alvorlige fyrværkeriskader på landsplan. Og i den kære gamle sketch ”90-års fødselsdagen”, 
lykkedes det endnu engang butleren James – der i sandhed skal lægge krop og vitale organer til 
meget – at undgå det voluminøse tigerhoved på gulvet, alt imens han servicerer Miss Sophie og 
hendes imaginære, fordrukne selskab.  
 
Dronningens Nytårstale – et andet nationalt samlingspunkt, der i år har fået adskillige kommentarer 
med på vejen om at være mere politisk end det er set tidligere – levnede i år markant plads til de 
offentligt ansatte. ”I vores samfund er vi dybt afhængige af hinanden, og af de grupper af 
mennesker, der får hverdagen til at hænge sammen”, sagde dronningen. Herefter blev 
hjemmehjælperne, sygeplejerskerne og politiet nævnt for at udvise omsorg og professionalisme. 
Pædagogerne blev ikke nævnt. Man kan forestille sig, at dette har fået flere til skuffet at udbryde: 
”Pis!”. 
 
Sidenhen blev landets skolelærere særligt fremhævet for at lære vore børn at læse. Og her er der så 
sikkert endnu flere der smådrillende har udbrudt: ”Pisa!”. 
 
Statsministerens Nytårstale tog i år både fornuftigt og klædeligt udgangspunkt i det forhold, at 
finanskriser ikke respekterer landegrænser i vores globaliserede verden. Når først de truende 
recessions-storme nærmer sig, så hjælper et lille rød og hvid malet træskur ved grænseovergangen 
ikke meget. Som resten af verden kan vi nu blot bygge ”økonomiske diger og dæmninger” – og 
håbe på at de holder bare nogenlunde, hvis det går rigtigt galt. Så der var altså tale om nye og 
mørkere, men også realistiske, toner fra statsministerens side. 
 
 
I vores egen verden ligner tingene sig selv i 2009, desværre. Således er året startet med endnu et 
uhyggeligt eksempel på et barn, der er blevet svigtet og er kommet i klemme i den kommunale 
sagsbehandling. Det konkrete eksempel vedrører en 13-årig pige fra Mou ved Aalborg, der i april 
2008 blev tvangsfjernet efter at have været udsat for årelang mishandling og vanrøgt i hjemmet. På 
trods af adskillige henvendelser fra blandt andet naboer og skole. Der er netop faldet dom i sagen 
mod pigens mor og stedfar, og anklageskriftet går helt tilbage til 2004. Der er altså med andre ord 
gået 4 år, før henvendelser og indberetninger har ført til handling. 
 
FADD er, som vi også har givet udtryk for det tidligere, berørte og indignerede over at disse 
eksempler på ”dobbeltsvigt” – altså svigt fra forældrenes side kombineret med kommunalt 
omsorgssvigt – fortsætter med at forekomme. Det er simpelthen ikke godt nok.  
 
Velfærdsminister Karen Jespersen (V) betegner sagen som uhyrlig og grotesk og har bedt 
kommunen om en redegørelse vedrørende sagen. Hun har desuden bedt Ankestyrelsen om at 
undersøge, om der også er baggrund for at fjerne pigens 4-årige bror fra hjemmet. 
 



Ministeren understreger desuden, at en sag som denne understreger nødvendigheden af det arbejde, 
der er igangsat med Barnets Reform. 
 
FADD er meget enig med velfærdsministeren i at noget skal der gøres. FADD er tiltænkt en 
rådgivnings- og sparringsrolle i forhold til det kommende reformarbejde, som også har bred politisk 
opbakning og bevågenhed på baggrund af de senest indgåede satspuljeaftaler. Her vil foreningen 
stille al sin viden og ekspertise til rådighed i bestræbelserne på at få skabt bedre forhold for landets 
udsatte børn og unge. 
 
Det er vigtigt at understrege, at det her ikke handler om bare at kritisere kommunerne. FADD vil – 
som vi har gjort det før - fortsat pege på nødvendigheden af at få styrket den enkelte kommunale 
sagsbehandler. 
 
Og FADD vil - som vi også har gjort det før – holde ministeren og kommunerne fast på, at 
økonomiske hensyn ikke må overtrumfe konkret, personlig sagsbehandling.  
 
Så mens de sidste raketter fejes væk fra gader og torve, og de sidste konfettirester fanges af 
støvsugeren mellem sofapuderne, trækker FADD – ganske som vi plejer på denne tid af året – i 
arbejdstøjet. Vi ser frem til et år med fokus på Barnets Reform og løbende kontakt til embedsmænd 
og politikere, der frem mod sommerferien kommer til at varetage reformarbejdet. 
 
Og vi ser frem til fornyet kontakt og samarbejde med Ankestyrelsen, KL og Dansk 
Socialrådgiverforening. Lad 2009 blive året, hvor det ikke er altafgørende for et udsat barn hvilken 
kommune barnet bor i. Og lad 2009 blive året, hvor der bliver reageret ligeså resolut fra 
myndighedernes side i sidste kvartal som i første kvartal, når advarselslamperne begynder at blinke. 
Det vil FADD godt slås for. 
 
Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt.   
 
 
 
Rigtig godt nytår...og god weekend.    
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 


