
Tisvilde,	  18.	  april	  2016	   	   	  

For	  yderligere	  information,	  kontakt	  venligst	  Søren	  Skjødt	  på	  ss@godhavn.dk	  eller	  tlf.	  2023	  0016	  
	  

Smertefuld	  fortid	  skal	  bruges	  til	  fortsat	  udvikling	  af	  et	  sundt	  børnesyn	  	  	  
Premieren	  på	  spillefilmen,	  ”Der	  kommer	  en	  dag”	  sætter	  fokus	  på	  vigtigheden	  af	  åbenhed,	  når	  det	  
kommer	  til	  anbringelse	  af	  børn	  uden	  for	  hjemmet.	  Godhavn	  støtter	  fortællingen	  af	  en	  historie,	  som	  
vidner	  om	  tidligere	  tiders	  katastrofale	  børnesyn	  og	  manglende	  tilsyn.	  

Filmselskabet	  Zentropa	  har	  med	  Peter	  Ålbæk	  Jensen	  i	  spidsen	  valgt	  at	  udelade	  navnet	  Godhavn	  i	  
produktionen	  af	  ”Der	  kommer	  en	  dag”.	  Dels	  fordi	  Godhavn	  i	  dag	  er	  en	  moderne	  institution,	  hvis	  arbejde	  
man	  ønsker	  at	  respektere,	  og	  dels	  fordi	  historien	  desværre	  langt	  fra	  er	  enestående	  for	  det	  tidligere	  
drengehjem	  i	  Tisvilde,	  men	  også	  gælder	  en	  række	  andre	  lignende	  institutioners	  hverdag	  på	  den	  tid.	  
	  
Alligevel	  har	  man	  på	  nutidens	  Godhavn	  valgt	  at	  samarbejde	  med	  filmselskabet	  og	  har	  arbejdet	  intenst	  med	  
stedets	  smertefulde	  historie	  fra	  50’erne	  og	  60’erne.	  Ifølge	  forstander	  anno	  2016,	  Søren	  Skjødt,	  er	  historien,	  
trods	  sine	  rædsler,	  vigtig	  at	  fortælle:	  

”Det	  er	  en	  vigtig	  historie	  om	  et	  sort	  kapitel	  i	  arbejdet	  med	  sårbare	  børn.	  Den	  er	  vigtig	  at	  få	  
frem	  i	  lyset.	  Dels	  fordi	  man	  bør	  respektere	  de	  nu	  voksne	  drenges	  kamp	  for	  anerkendelse,	  og	  
dels	  fordi	  man	  ikke	  lærer	  af	  historien	  ved	  at	  afvise	  den.”,	  siger	  han	  og	  fortsætter	  

”Åbenhed	  er	  ekstremt	  vigtigt	  for	  et	  velfungerende	  tilsyn.	  Institutioner	  må	  simpelthen	  ikke	  
kunne	  lukke	  sig	  om	  sig	  selv.	  En	  spillefilm	  taler	  til	  følelserne	  på	  en	  anden	  måde	  end	  f.eks.	  en	  
dokumentar	  kan,	  og	  den	  når	  langt	  bredere	  ud.	  At	  kunsten	  på	  den	  måde	  sætter	  fokus	  på	  børns	  
rettigheder,	  er	  enormt	  værdifuldt	  for	  vores	  fagområde.	  Det	  øger	  interessen	  for	  arbejdet	  med	  
sårbare	  børn	  og	  for	  udbredelsen	  af	  et	  sundt	  børnesyn	  -‐	  Det	  er	  der	  behov	  for,	  og	  det	  glæder	  vi	  
os	  over.	  

Filmen	  skildrer	  bl.a.	  voldsomme	  overgreb,	  ulovlige	  og	  groteske	  magtanvendelser	  og	  et	  angstfyldt	  miljø	  
uden	  reelt	  tilsyn	  fra	  omverdenen.	  Og	  selvom	  anbringelsesområdet	  heldigvis	  er	  blevet	  uendeligt	  meget	  
mere	  omsorgsfuldt	  og	  åbent,	  skal	  institutionerne	  fortsat	  arbejde	  for	  forbedring	  af	  børnenes	  rettigheder	  og	  
muligheder.	  
	  
Bestyrelsesmedlem	  på	  Godhavn,	  Ole	  Pass:	  

”Børnenes	  trivsel,	  muligheder	  og	  rettigheder	  udgår	  fra	  både	  hjerte	  og	  hjerne.	  Omsorgen	  skal	  
være	  i	  centrum,	  men	  den	  skal	  stå	  side	  om	  side	  med	  fagligheden.	  Nogle	  af	  disse	  børn	  har	  så	  
store	  vanskeligheder,	  at	  det	  kræver	  en	  enorm	  faglighed	  at	  rumme	  dem	  og	  skabe	  mulighed	  for	  
en	  positiv	  udvikling.	  Vi	  er	  heldigvis	  nået	  langt	  med	  omsorgen	  og	  empatien,	  men	  fagligheden	  
kræver	  konstant	  udvikling,	  forskning	  og	  dygtiggørelse.	  
	  
Gennem	  en	  mere	  kvalificeret	  og	  åben	  debat	  om	  anbringelsesområdet,	  kan	  vi	  stadig	  forbedre	  
os.	  Og	  det	  må	  vi	  aldrig	  stoppe	  med	  at	  stræbe	  efter.	  Hvis	  vi	  ønsker	  ansvarlige	  medmennesker,	  
skal	  vi	  først	  selv	  tage	  ansvaret	  på	  os.	  

Godhavn	  har	  igennem	  de	  seneste	  mange	  år	  aktivt	  bidraget	  til	  debatten	  om	  anbragte	  børns	  trivsel	  og	  
udvikling	  og	  har	  i	  dag	  et	  velfungerende	  tilsyn.	  Institutionen,	  der	  huser	  flere	  forskellige	  grupper	  af	  anbragte	  
børn,	  arbejder	  hver	  dag	  med	  at	  skabe	  optimale	  udviklingsmuligheder	  for	  børnene	  gennem	  omsorg,	  struktur	  
i	  hverdagen	  og	  skolegang.	  Desuden	  arbejder	  Godhavn	  for	  at	  skabe	  udvidede	  indberetningskrav	  ved	  
magtanvendelser	  og	  for	  børns	  ret	  til	  at	  blive	  hørt,	  inddraget	  og	  involveret	  i	  deres	  liv	  på	  institution.	  	  	  


