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- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Et par efterårsferieindspark:   
                                                                                                                                         
I sidste uge udsendte SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd rapporten ”Anbragte børns 
udvikling og vilkår”. Rapporten handler om de mest udsatte danske børn og er nummer to i 
rækken af rapporter om anbragte børn. Den første rapport udkom i september og omhandlede 
anbragte børns sundhed og skolegang. 
 
Rapporten giver et billede af samtlige børn født i 1995, der enten er eller har været anbragt. Den nye 
rapport viser, at de 11-årige anbragte børn ikke har fået det bedre, siden de blev beskrevet som 7-
årige. Og at anbragte børn har det dårligere end ikke-anbragte børn, såvel fysisk som psykisk. 
 
Mange af de 11-årige har ikke længere kontakt til familien. 25 procent af de anbragte børn får ikke 
besøg af deres fædre. 10 procent får ikke besøg af deres mor. 10 procent får hverken besøg af far 
eller mor. Og det er et generelt træk at mange mister forbindelsen til søskende og den øvrige 
familie. Dog med den undtagelse at flere har kontakt til en eller flere bedsteforældre – især mormor. 
 
For de 11-årige anbragte gør det sig gældende, at 88 procent højest har været anbragt to steder. Det 
vidner om en relativ høj grad af stabilitet i anbringelsen, pointeres det i rapporten. Og netop 
stabilitet i forhold til en samlet livssituation er jo ofte et argument for at anbringe børn udenfor 
hjemmet. 
 
Det nævnes også, at forældre til anbragte børn generelt er væsentligt dårligere stillet end forældre i 
almindelige børnefamilier. Dårlig uddannelse, misbrugsproblemer og lav indkomst er markante 
karakteristika blandt familier til anbragte børn. Af rapporten fremgår det desuden, at hvert 7. barn 
kommer fra et hjem med stærk materiel knaphed, at mere end halvdelen af de anbragte børns mødre 
er enlige og at hvert tredje barn har en far, der på et eller andet tidspunkt har siddet i fængsel. 
 
Konklusionen i rapporten er, at der er brug for en ekstraordinær indsats, hvis der skal skabes en 
positiv udvikling i forhold til de anbragte børns nuværende situation – herunder at forældrene bliver 
i stand til at varetage forældrerollen. 
 
 
Pressenævnet kritiserer i en ny kendelse Danmarks Radio og selskabet Bastard Film for brugen af 
skjult kamera på bostedet Ringbo i Bagsværd nord for København. De skjulte filmoptagelser blev 
brugt i en kritisk udsendelse om overmedicinering blandt bostedets psykisk syge beboere. 
Pressenævnet pointerer at optagelserne foretaget med skjult kamera, er bragt i tv uden at et 
efterfølgende samtykke foreligger. 
 
Pressenævnet pointerer desuden, at på trods af relevansen af at afdække forhold vedrørende psykisk 
syges medicinering, har brugen af skjult kamera ikke været nødvendig i den konkrete sag. Det 
fremgik allerede af embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter, at der var problemer med 
medicineringen på bostedet. Desuden er der et særligt hensyn at tage i forhold til de psykisk syge 
beboeres privatliv. 
 



Bastard Film har kommenteret kendelsen og kaldt den ”ude af trit med moderne journalistik”, 
ligesom det nævnes at man kan frygte, at det i fremtiden ”vil blive sværere at afsløre magthaverne”. 
 
Under overskriften Presseetik gendriver Anne Lea landsted, journalist og studielektor ved RUC, i 
onsdagens udgave af Politiken den sidste bemærkning med følgende udtalelse: ”Nu var der ingen 
magthavere, der blev afsløret i udsendelsen om Ringbo, men en gruppe ansatte, som faktisk var 
meget søde overfor beboerne. De egentlige magthavere – for nu at blive i den terminologi – nemlig 
lægerne, der ordinerer medicinen og altså bestemmer, hvor mange piller en beboer må få, 
medvirkede hverken i udsendelsen eller den efterfølgende debat”. 
 
Selvom de sidste års forholdsvis mange sager, hvor skjult kamera er blevet anvendt, ikke direkte har 
berørt det område som FADD repræsenterer, så må man håbe, at Pressenævnets kritik kan få andre 
journalister og filmselskaber til at tænke sig om en ekstra gang, inden de en anden gang sender 
”muldvarpe” ind i den pædagogiske verden. Udover at de ”sensationelle” filmbidder fra Ringbo 
ikke viste andet, end man kunne læse sig til i embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter, så mangler 
den journalistiske verden at gøre op med sig selv, hvor langt man er klar til at gå rent etisk – og 
altså dermed også i hvor høj grad man er klar til at narre en så sårbar gruppe mennesker, som det 
var tilfældet med beboerne på Ringbo. 
 
Det er for nemt – og for ulækkert - at udgive sig for at være en sød vikar og føre en flok sagesløse 
handicappede eller psykisk syge bag lyset, med en underforstået agenda om at ”det godt må gå lidt 
galt, når jeg er på arbejde”. Bare jeg får det på bånd. Det er nok ikke ligefrem en Cavlingpris, der 
venter. 
 
Hvor mange døgninstitutioner har mon egentlig et beredskab eller en politik vedrørende brugen af 
skjult kamera eller andet optageudstyr? 
 
 
 
God weekend og fortsat god efterårsferie! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
  
 


