
Fredags Summary 5 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Justitsministeren har valgt at sende den udtalelse om forældreansvar, som Kommisionen 
vedrørende ungdomskriminalitet er kommet med, i høring. Et spinkelt flertal af kommisionens 
medlemmer anbefaler at der indføres en ordning, der giver forældre til utilpassede unge et 
”økonomisk rap over fingrene”. Som nævnt for et par uger siden er tanken, at hver forseelse, de 
unge begår, skal koste 5000 kr. 
 
Børnesagens Fællesråd repræsenterer FADD i kommisionen, og afgiver, senest den 13. oktober et 
høringssvar på vegne af medlemsorganisationerne. I den forbindelse skriver FADD i dag til 
Børnesagens Fællesråd, at foreningen tilslutter sig de bekymringer vedrørende forældreansvar, som 
et mindretal i kommisionen har udtalt. 
 
FADDs grundlæggende holdninger er afspejlet i mindretallets anbefalinger. Som forening tæt på 
udsatte børn, unge og deres udsatte forældre deler vi bekymringen vedrørende den tiltænkte effekt 
af de beskrevne sanktioner. Særligt tankevækkende er overvejelserne om sanktionerne kan ende 
med at have direkte kriminalitetsfremmende konsekvenser for meget belastede familier. 
 
Det er noget der kan give associationer til den berømte ”steningsscene” hos Monty Python, hvor en 
person, der allerede er dømt til døden ved stening, får at vide, at det bliver endnu værre, hvis han 
ikke holder op med at råbe Jehova. I den situation er der ikke meget perspektiv i udsigten til øgede 
sanktioner. For hvordan skal det egentlig kunne blive værre? 
 
I dag er også dagen, hvor FADD som forening sætter fornyet fokus på sagen vedrørende 
afgiftsfritagelse for institutionsbusser. I en skrivelse til skatteministeren, velfærdsministeren og 
medlemmerne af Folketingets Socialudvalg opfordrer FADD til at registreringsafgiftsloven ændres 
– eller i det mindste at den gældende praksis ændres, så døgninstitutioner igen kan få 
afgiftsfritagelse. I skrivelsen, der kan ses andetsteds på hjemmesiden, nævnes nedslidte og mindre 
sikre køretøjer som en mulig, ubehagelig konsekvens af den reducerede mulighed for at opnå 
afgiftsfritagelse. På hjemmesiden ligger også en sammenskrivning af den redegørelse vedrørende 
afgiftsfritagelse for institutionsbusser, som advokat Erik Øvlisen tidligere har udarbejdet for FADD. 
 
I går var det socialpædagogernes internationale dag. Af SLs hjemmeside fremgik det, at den 2. 
oktober 2008 lancerede den internationale forening af socialpædagoger, AIEJI, for første gang den 
årlige ”Socialpædagogers internationale dag” – en dag der på engelsk hedder ”World Social 
Educators’ Day”. I dagens anledning åbnedes Social Educators’ Blog, hvor socialpædagoger kan 
’blogge’ med kolleger fra hele verden. 
 
I går kommenterede SL desuden velfærdsministerens seneste udmelding om at hun vil kaste sit 
røntgenblik på kommunerne for at holde øje med om kommunale, økonomiske nedskæringer 
kommer til at betyde serviceforringelser. Karen Jespersen har meldt ud, at hun nøje vil følge den 
enkelte kommune. Og hun vil ikke acceptere, at eventuelle nedskæringer kommer til at betyde 
nedgang i serviceniveauet overfor udsatte børn og unge, handicappede, sindslidende og hjemløse. 
SL følger også kommunernes budgetlægning tæt, og kvitterede for ministerens udmelding ved at 
gøre opmærksom på flere kommuner, der allerede har meldt ud, at de har til hensigt at gennemføre 
besparelser på de forbudte områder næste år. Det handler for eksempel om Morsø kommune, 
Vesthimmerlands Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Esbjerg Kommune. ”For nu at nævne 
et par”, udtaler forbundsformand Kirsten Nissen. 



 
Det har også været ugen, hvor et flertal i folketinget har forkastet anbefalinger fra Børnerådet og 
Det Etiske Råd om aldersgrænser og hygiejnekrav i forhold til piercing – og fra i onsdags er 
Danmark det sidste land i Skandinavien, hvor købesex fortsat er tilladt. 
 
Og så var det ugen, hvor Tine Bryld, efter 36 år som vært på radioprogrammet Tværs, takker af. 
Siden 1972 har hendes rolige og formanende stemme, uge efter uge, budt på lindring, oplysning, 
rådgivning, empati og livsvisdom, når unge har efterspurgt råd. Jeg tænker stadig med en blanding 
af glæde, nostalgi og ærefrygt tilbage på søndagsaftener i 70’erne, hvor P4 og ikke mindst Tværs 
blev slugt råt. Det var radio, der gjorde en forskel, for en blussende pubertets-teenager med alle 
kanaler vidtåbne. Tak for lang og værdifuld tjeneste, samt gode råd og ikke mindst god tid til 
tusindvis af unge, Tine!                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
God weekend! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


