
 

 

23. september 2009 
PRESSEMEDDELELSE 
Vedr.: Fængsler fyldt med tidligere anbragte børn 
 
I Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD) har vi i mange år påpeget 
vigtigheden af øget forskning på anbringelsesområdet. 
Derfor glæder vi os da også over, at specialestuderende fra sociologisk institut på Københavns 
Universitet interesserer sig for anbragte børn og unges liv og færden. 
 
Med overskrifter som Fængsler fyldt med tidligere anbragte børn kæder flere medier i 
gårsdagens netbaserede og trykte udgaver ophold på anbringelsessteder sammen med øget risiko 
for fængsling senere i livet.  
Ifølge de specialestuderendes undersøgelse, havde 34,6 procent af alle løsladte fra en ubetinget 
fængselsstraf i 2003, været anbragt uden for hjemmet i løbet af opvæksten. 
 
Nu er dette speciale ikke offentliggjort og selv om vi forestiller os, at svarene sikkert fremgår af 
indholdet, føler vi alligevel trang til at opfordre medierne til at bringe oplysninger om: 

• Viser undersøgelsen også hvad der var udgangspunktet? Hvilken type problemer var 
årsagen til anbringelsen? 

• Hvilke typer anbringelsessteder er der tale om: Familiepleje, opholdsteder, projekter 
enkeltmandsforanstaltninger eller døgninstitutioner? Og hvordan er den procentvise 
fordeling? 

• Er særforsorgsinstitutioner medtaget? 
• Har de løsladte og tidligere anbragte (haft) psykiatriske diagnoser? Og i bekræftende fald, 

hvilke? 
• Hvilken alder havde de adspurgte, da de blev anbragt og har de haft et efterværn? 
• Indgår også unge der har været anbragt på sikret døgninstitution i undersøgelsen? 
• Hvilken tidsmæssig afstand er der fra anbringelsestidspunktet til løsladelsen fra fængslet? 

Altså, hvor lang tid siden er det, at den løsladte var anbragt? 
• Fortæller tallene også, hvor stor en procentdel af alle anbragte børn og unge, der kommer i 

fængsel og får ubetingede fængselsstraffe? 
 
Vi må medgive, at overskriften er fængende. Man ser det for sig … 
Men vi bryder os ikke om entydige sammenblandinger – på baggrund af indtil videre uklare 
præmisser og vanskeligt fortolkningsbare faktorer.   
 
I FADDs knap 140 medlemsinstitutioner - og i alle de andre udøvere af den samfundsopgave, det 
er at medvirke til at bringe massivt svigtede, udsatte, truede og truende børn og unge tilbage på 
sporet - arbejder vi stenhårdt og konstant på at løse vores opgave så fagligt kvalificeret og 
ordentligt som muligt. 
Imidlertid er det sådan, at andre undersøgelser viser, at en forudsætning for, at et 
anbringelsesforløb virker, er, at der gribes tidligt ind, at barnet eller den unge får det rigtige 
anbringelsestilbud første gang, og at der følges op med efterværnsforanstaltninger – også udover 
det 23. år. 
Mens vi med tal fra Ankestyrelsen har kunnet konstatere, at kommunerne over en årrække har 
anbragt børnene senere, så har vi i FADD med tilfredshed noteret, at resultatet af forhandlingerne 
om Barnets reform sandsynligvis kommer til at indeholde præciseringer af vigtigheden af den 
tidlige indsats, samt opfølgning i form af efterværn.. 
 
Vi vil gerne lære. På trods af, at tal nogle gange kan være (u)taknemmelige at forholde sig til, så 
synes vi at 34,6 % er mange. Også selv om vi har svært ved at genkende billedet; endsige 
præmisserne for undersøgelsen, som vi altså ikke kender. . . endnu. 



 

 

Men vi er overbeviste om, at mange praksisfolk, vil kunne bruge tallene til at overveje: Kan vi gøre 
det bedre? Fordi sådan har vi for vane at gøre …  
Når det er sagt må vi også stille modspørgsmålet: Hvad er egentligt alternativet til anbringelser? 
Skal disse børn og unge ikke et andet sted hen, når deres trivsel og udvikling er så truet, at det er 
deres eksistens, der i ordets egentlige forstand er på spil.  
For vi ved, at levealder og sundhed/sygdom m.m. påvirkes af de livsforhold, som et barn udsættes 
for i barndom og ungdom. 
 
Som danskere på Solkysten, i parcelhuskvarterene, i interessegrupper og i klubber har vi alle en 
tilbøjelighed til at indgå i sammenhænge, hvor de andre ligner os selv. 
Det gælder naturligvis også mange af de børn og unge, der har været anbragt udenfor hjemmet. 
Nogle søger sammen i kriminelle miljøer, andre søger sammen i fællesskaber med henblik at 
støtte hinanden i at fortsætte arbejdet med at gøre op med og håndtere de problemstillinger, der 
var årsag til anbringelsen. 
For de sidstes vedkommende ærgrer vi os over, hvis de for tid og evighed skal forbindes med at 
være i risiko for at havne i fængsel. 
For de førstes vedkommende vil vi ønske for dem, at de kommer tilbage på sporet. Og vi vil bruge 
deres valg til at granske i, om vi kan … gøre noget bedre.   
 
Måske overskriften Fængsler fyldt med tidligere anbragte børn kunne gøres lidt bedre? 
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