
 

Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Et samfund har de børn og unge, det fortjener 
Med udgangspunkt i at der altid vil være en sammenhæng mellem hvordan samfundet behandler 
børn og unge, og hvordan disse unge udvikler sig, kunne ovenstående udtalelse ses i Information 
den 13. august i år. I artiklen kommenterer lic. jur. og forfatter Beth Grothe Nielsen at danske 
politikere overvejer at fjerne 8-års grænsen for fængselsstraf for 15-17 årige. Hun tilføjer at denne 
grænse blev indført i en tid, hvor lovgiverne så ung alder som en formildende omstændighed. Og at 
den generelle holdning på det tidspunkt var, at frihedsstraf er skadelig for unges videre udvikling til 
voksne, funktionsduelige mennesker. Samtidig erkender hun, at reglen i sin tid blev indført i et 
samfund, der var meget anderledes end i dag. 
 
FADD anerkender at grov og meningsløs vold og kriminalitet blandt store børn og unge skal 
bekæmpes – og at det kan være nødvendigt at tænke i nye baner, når vi støder på børn og unge i så 
ekstrem fejludvikling, at de tillægger sig vaner, adfærd og attituder, som vi normalt kun støder på i 
forbindelse med voksne hårdkogte kriminelle. Det er der ingen tvivl om. 
 
FADD erkender også, at grove og bestialske enkeltsager kan give næring til tanker om markante 
straffemæssige stramninger. Men det er vigtigt at fastholde, at grundlæggende så ved vi, at straf 
isoleret set ikke hjælper. Ligesom det er vigtigt at fastholde, at vi som forening ønsker at fokusere 
på de problemer man som samfund skaber sig ved at negligere og nedprioritere en forebyggende 
indsats.   
 
FADD mener, at børn og unge i ekstrem fejludvikling skal mødes med faste rammer, stålsat vilje, 
konsistens og selvfølgelig også med konsekvens. Det er der heller ikke nogen som helst tvivl om. 
De skal mødes af tydelige voksne, som kan varetage sammenhængende tilbud, der både rummer 
anbringelse og undervisning. De skal befinde sig i et struktureret miljø, hvor der er mulighed for at 
foretage grundige pædagogiske - og psykologiske udredninger. De har ikke en chance, hvis ikke vi 
giver dem en hånd – og den må godt være fast. 
 
Det kan synes temmelig bizart og proportionsløst, at det fra 1. september i år er muligt for unge 
under 18 år at komme i fængsel i flere år – men de må ikke købe 10 cigaretter. 
 
FADD vil i løbet af efteråret – formentlig i artikelform – følge op vedrørende forholdene indenfor 
ungeområdet.    
 
Indenfor sociallovgivningens område varsler politikerne også ændringer for børn og unge under 15 
år. Velfærdsministeren arbejder ifølge Jyllands Posten den 26. august og flere andre medier på et 
lovforslag, der gør op med måden at håndtere børn og unge, der begår hærværk, chikanerer folk i 
boligkvarterer, brænder containere af eller på anden måde forstyrrer den offentlige orden ved at 
udvise social uacceptabel adfærd. Velfærdsministeren udtaler, at der vil blive tale om et 
gennembrud i dansk sociallovgivning. Et gennembrud der skyldes et ønske om at gøre op med det 
hun betegner som en ”laden-stå-til-pædagogik”, der har været fremherskende i mange år. Nu skal de 
unge lære, at deres handlinger har konsekvenser – hvilket blandt andet kommer til at betyde, at 
kommuner og sagsbehandlere får nye sanktionsmuligheder. Det er tanken at det skal være muligt at 



 

give såkaldte  ”sociale domme” med tilhørende kontante sanktioner. For eksempel kan forældre 
blive straffet, hvis ikke de medvirker til at få deres børn på ret køl, hærværksmænd skal selv være 
med til at rydde op efter hærværk og der skal indføres obligatorisk deltagelse i deciderede 
”opdragelsesprogrammer” indeholdende håndfaste psykoterapeutiske metoder.  
 
FADD afventer mere uddybende beskrivelser af den tiltænkte praksis vedrørende ”sociale domme”, 
men vil – som det også er tilfældet med andre foreninger – understrege, at en ordning som denne 
kommer til at koste penge. Ligesom det er vigtigt at understrege, at vi på det kraftigste vil fraråde, 
at en sådan ordning indføres på bekostning af forebyggende arbejde.  
 
Til allersidst et tankevækkende citat fra debatsiderne i Politiken i tirsdags. Her skriver Helle Brandt 
fra Nakskov: 
”Når vores utilpassede unge får problemer, er det ikke samfundets skyld, men deres egen ifølge 
velfærdsministeren. Når Roskilde Banks kunder får problemer, er det ikke deres egen skyld, men 
samfundets ifølge Finansudvalget og økonomiministeren”. 
 
 
 
 
 
God weekend! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
  
 
 
 
 
 
 


