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“Alle dårlige undskyldningers moder” 
 
Ugebrevet A4 offentliggjorde igår tal fra AErådet, der dokumenterer, at ungdomsvolden (volden 
blandt 15-24 årige) skyder i vejret. Således fremgår det af undersøgelsen at antallet af sigtelser for 
voldspræget kriminalitet er fordoblet fra 1990 til 2007. Undersøgelsen er foretaget i samtlige af 
landets kommuner – og som en lidet flatterende nummer et, med klar margin ned til den næste på 
listen, ligger Gribskov Kommune. Det er i sig selv tragisk at den store nordsjællandske kommune 
topper denne statistik. 
 
Men endnu mere tragisk bliver det – ja nærmest tragikomisk – når kommunens borgmester, Jannich 
Petersen (V) i den bedste sendetid på TV2 Lorry fortæller at en mulig forklaring kan være, at der 
ligger to store døgninstitutioner i kommunen.  
 
”Udtalelserne er – udover at være udokumenterede og fuldstændig absurde – med til at 
mistænkeliggøre og kriminalisere de ca. 60 børn, der er anbragt på de pågældende 
døgninstitutioner”, udtaler Søren Skjødt forstander på Godhavn (der er en af to omtalte 
døgninstitutioner) og bestyrelsesmedlem i FADD.  
 
Søren Skjødt tilføjer at børnene på Godhavn er oprørte og kede af det. De føler sig ramt, 
mistænkeliggjort og dybt uretfærdigt behandlet. Institutionen har et velfungerende elevråd, der nu 
overvejer at kontakte borgmesteren for at få en forklaring.  
 
Søren Skjødt understreger, at det daglige samarbejde mellem Godhavn og embedsmændene i 
Gribskov Kommune er præget af professionalisme, faglighed og høj etik. Og havde Jannich 
Petersen foretaget bare en minimal research, kunne han have fundet ud af: 
 
- Ud af de godt og vel 60 børn, er kun omkring 20 i en alder, så de er omfattet af undersøgelsen. 
Som et yderligere kuriosum kan det nævnes at 20 andre er spædbørn/meget små børn (den anden 
døgninstitution er Munkerup Observations- og Behandlingshjem med småbørns-, familie- og 
pigeafdeling). 
 
- Logikken bag udtalelsen om at to døgninstitutioner er årsagen til at unge i kommunen begår vold 
og sigtes for dette holder ikke vand. Således er der kun rejst sigtelse for vold mod én ung fra 
Godhavn i 2007, 2008 og 2009. 
 
- Endelig er ”matematikken” bag udtalelsen om antallet af institutioner også helt hen i vejret. Der 
findes således mange kommuner med flere end to døgninstitutioner – og skulle borgmesterens til 
lejligheden konstruerede logik holde, så skulle disse kommuner jo have endnu flere sigtede unge. 
 
”Jeg forstår godt at Gribskov Kommunes borgmester ikke er vild med at skulle kommentere disse 
kedelige tal. Og jeg forstår også godt, at det umiddelbart kan være svært at rette en kritisk finger 
mod kommunens egen indsats. Men dette forsøg på en afledningsmanøvre er, udover altså at være 
decideret fejlagtigt, også både pinligt og lidt ”kujonagtigt”, udtaler Tine Theker Stryhn, 
bestyrelsesformand i FADD.  



 
”Der må være grænser for, hvad man kan tillade sig at sige af forkerte ting, når kameraerne ruller”, 
tilføjer Tine Theker Stryhn. ”FADD forventer en berigtigelse og en undskyldning i allernærmeste 
fremtid”.   
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