Pressemeddelelse 24. oktober 2017
DR i aften: Afsløret- Tvinds nye imperium
FADD: ”Vi ved godt om vi skal le eller græde”
I aften viser DR dokumentarudsendelsen – Afsløret – Tvinds nye imperium, som den første af 2
programmer om, hvad der foregår på nogle opholdssteder med tilknytning til Tvind.
Med udgangspunkt i de teasere, der har løftet sløret for dele af indholdet af denne aftens udgave den
nærmest uendelige række af indblik i livet på et botilbud for udsatte børn og unge, som vi er blevet
præsenteret for den seneste tid, har vi angiveligt noget af det værste til gode.
Bortset fra at man vel kan sige at ’brandet’ Tvind på et par områder er blevet noget belastet gennem de
seneste år, så ser det alvorligste ud til at være den måde børnene bliver behandlet på.
Nu ved vi godt, at TV er et stærkt medie. Vi ved, at klipning, musik og kontekster kan bruges til at skrue op og ned - for dramaerne. Men.
FADDs formand, Søren Skjødt udtaler: ”I FADD er vi optagede af primært 3 ting: At udsatte børn og unge får
den hjælp, de har brug for. At den hjælp de får, er omsorgsfuld og udviklende. Og at den hjælp de får, rent
faktisk gør, at de får det bedre.
Det har lovgiverne et ansvar for. Og det har alle vi, der arbejder med udsatte børn og unge et ansvar for.
Hvorvidt det eller de Socialtilsyn, der medvirker i udsendelserne, ikke har gjort deres arbejde godt nok, må vi
vente med at vurdere, men det ændrer ikke på, at alle former for kontrol har sine begrænsninger.
Det er først og fremmest aktørernes etik, egenkontrol, faglighed og menneskelighed, der skal sikre at
udsatte børn og unge behandles ordentligt.
Når eller hvis primær-aktører (tilsyn, kommuner, bosteder) svigter er det vigtigt, at vi har årvågne,
kompetente og kritiske medier til at bringe overgreb, uretfærdighed og svindel frem i dagslyset.
Noget tyder på, at vi skal gennem endnu en aften foran skærmen med gråd og tænders gnidsel.”
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