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ÅRSRAPPORT 
2019/2020

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation 
stiftet af tidligere anbragte, der arbejder for og sam-
men med både nuværende og tidligere anbragte. 
Det er foreningens vision at være medskabere af 
et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en 
udsat position og giver dem mulighed for at udfolde 
deres fulde potentiale. 

Foreningen er således etableret for at styrke nu-
værende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, 
at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig 
plads i udviklingen af politik og praksis på anbring-
elsesområdet, med henblik på at udligne forskelle 
mellem anbragte og ikke-anbragte i Danmark.   

I vores årsrapport - der er den første af sin slags - kan 
du læse om året 2019, der hos os blev afsluttet med 
årets topmøde, der afholdtes i januar 2020. Vi vil 
fremadrettet udvikle en årsrapport i forbindelse med 
afholdelse af vores generalforsamling.

 

Rigtig god læselyst. 
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KUN 23 % AF UNGE MED AN-
BRINGELSESBAGGRUND HAR 
EN UNGDOMSUDDANNELSE 
6 ÅR EFTER 9. KLASSE 4 

KUN 28% AF BØRN OG 
UNGE PÅ DØGNINSTITUTION-
ER FØLER SIG HJEMME 3 

HVER 6. TIDLIGERE AN-
BRAGTE ER PÅ FØRTIDSPEN-
SION SOM 30 ÅRIG 1 

HVER 4. TIDLIGERE AN-
BRAGTE MAND HAR VÆRET I 
FÆNGSEL FØR DET 30. ÅR 6 

13.823 BØRN OG UNGE I 
DANMARK ER ANBRAGT 
UDENFOR HJEMMET (7) 

KUN 43 % AF TIDLIGERE AN-
BRAGTE ER I BESKÆFTIGELSE 
SOM 30ÅRIG 1

8703 BØRN OG UNGE ER 
ANBRAGT I PLEJEFAMILIE (8) 

BARE 44 % AF BØRN I PLE-
JEFAMILIER OG KUN 11% AF 
BØRN PÅ DØGNINSTITUTION 
FÆRDIGGØR 9. KLASSE MED 
EN AFGANGSPRØVE 4 

4287 BØRN OG UNGE ER 
ANBRAGT PÅ DØGNINSTITU-
TION ELLER OPHOLDSSTED 
(8) 

1.  Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt 
udenfor hjemmet som barn, KL 2015 

2. Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2015 
3. Anbragte børn og unges trivsel, Rambøll for Børne- og Socialministeriet, 2018 
4. Udsatte Børn, nøgletal 2020, KL 
5. Socialpolitisk redegørelse 2019 
6.  Analyse af skolegang og udvikling i voksenlivet blandt personer, som har været anbragt 

uden for hjemmet som barn, KL 2015 
7. Danmarks Statistik, 2019 
8. www.statistikbanken.dk
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Et år er gået. De Anbragtes 
Vilkår er for alvor kommet op 
i gear mod en professional-
iseret udgave af sig selv, hvor 
vi har sat alle sejl ind på at 
omsætte vores vidensbase til 
politisk indflydelse. Og netop 
i disse dage, er de levede erfa-
ringer med anbringelse, som 
vi har fået indsigt i gennem 
vores topmøde og advisory 
board-aktiviteter, arbejdet 
færdigt til et politisk forhan-
dlingsprodukt; et katalog 
med anbefalinger til at styrke 
vilkårene for anbragte børn og 
unge. Anbefalingerne skal vi, i 
månederne der kommer, have 
til at arbejde ind i den reform-
proces af anbringelsesområ-
det, som regeringen har lagt 
op til i 2020. 

Vi har afholdt inddragelsesak-
tiviteter gennem hele året 
med nuværende og tidligere 
anbragte, hvor ’tryghed’ er 
vores første overordnede arbe-
jdstema. Vi har valgt tryghed 
som tema, fordi det samler 
de afgørende steder, hvor 
betingelserne for at møde det 
gode børneliv som anbragt 
barn og ung, ikke er ens med 

de vilkår andre børn og unge 
i samfundet oplever. Heldigvis 
er der anbragte, der oplever 
trygge omgivelser i hele deres 
anbringelse. Men alt for ofte 
er det desværre utryghed, der 
præger et anbragt barns bør-
neliv. Vi mener, at utrygheden 
i børnelivet hos anbragte børn 
og unge har mange årsager. 
Vi må derfor forstå utryghed 
langt bredere end trygheds-
rapporters klassiske konklus-
ioner. Hos De Anbragtes Vilkår 
mener vi, at utryghed hos 
anbragte børn og unge både 
kan være: 

• strukturel, fordi det meste 
i et anbragt barns liv er 
midlertidigt. 

• relationel, fordi alt for 
mange anbragte børn ikke 
oplever at have en voksen 
i deres liv, de kan stole på. 

• individuel, fordi an-
bragte børns livshistorier 
ofte er fragmenterede, 
identitetsmulighederne 
problemorienterede og 
adgangene til fællesskaber 
udenfor anbringelsen få. 

I 2019/2020 er vores fokus i 
tryghedstemaet, at alle an-
bragte skal have en voksen at 
stole på. På vores topmøde 
arbejdede vi med den rela-
tionelle tryghed. At finde ud af 
hvad det betyder, når betyd-
ningsfulde relationer præger 
en anbringelse - og hvad det 
har af konsekvenser, når de er 
fraværende. Betydningsfulde 
og blivende relationer kan 
flytte bjerge, når de skabes i et 
børneliv - og mistillid, hvis de er 
fraværende eller brydes ofte. 
Med udgangspunkt i vores top-
møder er vi udkommet med en 
række politiske og praksisori-
enterede anbefalinger. Ønsket 
med anbefalingerne er, at ska-
be bedre vilkår for anbragte 
børn og unges omgivelser til at 
danne og vedholde trygge og 
stærke bånd til relationerne i 
de unges liv. Fra pædagoger, 
venner og netværk, henover 
sagsbehandler og til lærere.

Alle anbragte børn og unge skal 
have relationer, de føler sig tryg-
ge ved i hverdagen. Relationer, 
de oplever er betydningsfulde 
og mærker er ægte. En voksen 
de kan stole på.

FORMANDEN HAR 
ORDET

TRYGHED ER IKKE BARE ET BUZZORD, 
MEN ET BASALT VILKÅR FOR UDVIKLING - 
OGSÅ FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE. 
HVIS VI SOM SAMFUND STRÆBER EFTER 
MÅLSÆTNINGER, HVOR ALLE BØRN AF 
EN ÅRGANG, OPNÅR UDDANNELSE, 
ARBEJDE OG FÆLLESSKAB, SOM 
SKIFTENDE REGERINGER HAR SAT 
MÅLTAL FOR, SÅ ER VI OGSÅ NØDT TIL 
AT GIVE ALLE BØRN I SAMFUNDET LIGE 
MULIGHEDER FOR AT KUNNE NÅ DERTIL.

- DAVID PEDERSEN  
BESTYRELSESFORMAND I DE ANBRAGTES VILKÅR

“
ALLE BØRN FORTJENER EN TRYG BARNDOM

David Adrian Pedersen, 
Bestyrelsesformand, De An-
bragtes Vilkår

Foto af Lotte Ladegaard
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De Anbragtes Vilkår er skabt i 2013 af 
tidligere anbragte. Vores opgave er at 
indsamle viden og erfaringer fra både 
nuværende og tidligere anbragte, 
bearbejde og systematisere den viden 
og aktivt kommunikere den til både 
praksis, forskning og politikere.

Det er vores dna at være for, med og 
af anbragte og vi arbejder således for 
at skabe en bevægelse, der engag-
erer og aktiverer både nuværende og 
tidligere anbragte børn og unge. Vi er 
midt i en udviklingsproces og vores ak-
tiviteter og metoder er derfor løbende 
under udvikling. Men vi ved, at vi ønsker 
at arbejde systematisk med brugerper-
spektivet, hvor vi hele tiden sætter den 
enkeltes historie i kontekst til de man-
ges. Vi ønsker at bygge en professionel 
brugerorganisation, der bliver taget 
alvorligt i praksis, hos Kommunernes 
Landsforening og på Christiansborg. 
Vi ønsker at samarbejde med pressen 
sådan, at anbragte børn og unge får 
en stemme i den daglige debat. Vi 
ønsker, at alle nuværende og tidligere 
anbragte ved, at De Anbragtes Vilkår er 
jeres organisation og talerør. 

HVORDAN  
ARBEJDER DE  
ANBRAGTES 

VILKÅR?

Først når man som anbragt ung, møder 
det selvstændige voksenliv, kan ved-
kommende reelt vurdere, hvordan 
anbringelsen har rustet til voksenlivet 
og hermed, hvad der evt. mangler eller 
hvad, der kan være svært som konse-
kvens af det børneliv, man har haft.

Det levede livs erfaringer er vigtige 
inputs i designet af fremtidens anbring-
else og kan skabe forandring i praksis, 
samt skabe nye rammer og strukturer 
i forhold til både lovgivning, økonomi 
og struktur i et mere langsigtet pers-
pektiv. 

Det er derfor vores fornemmeste op-
gave, systematisk at indsamle viden 
og omdanne det til noget håndgri-
beligt og konkret, der giver mening 
og værdi for alle, der arbejder på og 
med området. Målet er at mindske 
den ulighed i muligheder og vilkår, der 
eksisterer mellem anbragte og ikke-an-
bragte børn og unge. 

Du kan læse mere om, hvordan vi 
arbejder på vores hjemmeside  
www.deanbragtesvilkar/hvem-er-de-an-
bragtes-vilkar 

få et nyt overblik og indblik i, hvad der 
er vigtigt for anbragte børn og unge 
selv. Derfor indsamler vi også både 
viden fra nuværende og tidligere an-
bragte. Vi mener, det er vigtigt at viden 
fra de nuværende anbragte står på 
skuldrene af de levede erfaringer og 
efterrefleksioner fra tidligere anbragte, 
for at få det fulde billede af anbring-
elsesområdet. 

Hvor får vi vores viden fra?  

• Ekspertgruppe - et panel bestående af nu-
værende anbragte

• Advisory Board - består af tidligere anbragte 
på tværs af alder og anbringelsesbaggrund. 

• Besøg på døgninstitutioner 
• Topmøde - et årligt topmøde for tidligere 

anbragte. 
• Tæt samarbejde med andre bruger- og 

børneorganisationer, herunder Alliancen for 
Anbragte børn og unge. 

Hvordan arbejder vi med den 
tilegnede viden? 

Al den viden vi får ind bearbejdes og systema-
tiseres, så det kan løftes som konkrete anbefalinger 
til og indsigter i området. 

• Foreningens eksisterende viden understøttes 
og bekræftes af ny viden

• Ny viden fra fx topmøder, besøg på døgnin-
stitutioner mv. bearbejdes altid i samarbejde 
med vores Advisory Board og Ekspertgruppe.  

• Vi forsøger så vidt muligt at understøtte 
konklusionerne med relevant forskning og 
statistikker.  
 

Hvor ender vores arbejde? 
 
Vores viden kommunikerer vi aktivt til anbring-
elsesområdets aktører:  

• Formidling og oplysning via de sociale medier 
(Facebook, LinkedIn og Twitter) 

• Dialog og anbefaling til politikere 
• Netværk og samarbejde med relevante 

faglige organisationer, såsom FADD, LOS, 
Selveje Danmark, SL, DS, LFS, PLF

• Samarbejde med ledelsesorganisationer som 
KL og Børne- og Kulturchefforeningen

• Sidder med i følgegrupper for forskning 
• Arrangerer debatter og konferencer på bl.a. 

Folkemødet og Ungdommens Folkemøde

Personlig  
empowerment

De mange 
historier giver en 
samlet ny viden

Forandring i 
praksis

Nye rammer og 
strukturer

Lovgivning, 
økonomisk og 

strukturelt

Mindsker 
ulighed mellem 

anbragte og 
ikke-anbragte

HVORFOR ER DET 
VIGTIGT MED EN STÆRK 
BRUGERORGANISATION 
FOR ANBRAGTE BØRN 
OG UNGE? 
I vores arbejde søger vi at skabe foran-
dring på flere niveauer:

Dét, at fortælle sin egen historie som 
tidligere eller nuværende anbragt, har 
en vigtig betydning for den enkelte i 
sig selv.  Hos De Anbragtes Vilkår bliver 
de anbragtes egne oplevelser og er-
faringer mødt med anerkendelse. Det 
giver videre den enkelte en oplevelse 
af empowerment, når det at fortælle 
sin personlige historie skaber værdi for 
andre og kan være med til at gøre en 
forskel. 

Samtidig spiller den enkeltes historier 
og perspektiv ind i den samlede viden, 
vi hele tiden tilegner os hos De An-
bragtes Vilkår. Det er derfor, vi arbejder 
med at skabe bred viden på tværs af 
de manges historier - for hele tiden at 

http://www.deanbragtesvilkar/hvem-er-de-anbragtes-vilkar 
http://www.deanbragtesvilkar/hvem-er-de-anbragtes-vilkar 
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JEG ER UTRYG, 
FORDI JEG IKKE 

KAN SKABE SAM-
MENHÆNG, OG 
IKKE VED, HVOR 
JEG SKAL HEN

JEG OPLEVER 
UTRYGHED I FOR-
HOLD TIL MIN BI-

OLOGISKE FAMILIE, 
OG OM JEG KAN 
BLIVE, HVOR JEG 

ER NU

JEG HAR INGEN 
VOKSNE, JEG KAN 

STOLE PÅ

JEG OPLEV-
ER KLASSISK 

UTRYGHED I MIT 
HJEM

JEG OPLEVER 
UTRYGHED VED AT 
VÆRE UDEN FOR 

FÆLLESSKABET

Anbragte børn og unge vokser på 
mange måder op i et helt særligt børne-
liv. Blandt andet vokser de op i, at deres 
hjem er nogens arbejdsplads. At det 
hjem også skal rumme betingelserne for 
det gode børneliv, afføder store krav til 
systemet. Men hvad mener vi i grunden, 
når vi taler om betingelserne for det gode 
børneliv? 

Hos De Anbragtes Vilkår har vi en bred 
kontakt til både nuværende og tidlig-
ere anbragte børn og unge. Vi oplever i 
høj grad, at deres historier og erfaringer 
peger på manglede basale kvaliteter i 
det børneliv, de havde i deres anbring-
else.  Manglende tryghed går oftest på 
tværs som et fundamentalt problem. 
Tryghed skal her forstås bredt:

• Det kobler sig både til en klassisk 
forståelse af tryghed, hvor der især 
bør fokuseres på magtanvendelser, 
psykisk vold, uhensigtsmæssig kon-
sekvenspædagogik og overgreb 
børnene imellem. 

• Det kobler sig også til en strukturel 
utryghed, hvor alt er midlertidigt. 
Adresseskift, skoleskift og manglende 
sammenhænge er i dag typiske vilkår 
for anbragte børn. 

• Ydermere findes en relationel 
utryghed, uden voksne, man kan 
stole på, manglende kram og 
kærlighed og en professionel dis-
tance, der medfører uautentiske 
voksne. Den relationelle utryghed 
findes også, fordi man ofte ikke er en 
del af fællesskabet udenfor anbrin-
gelseshjemmet. Anbringelsen kan 
blive oplevet som en underlig ø, hvor 
verden udenfor virker utryg, fordi man 
ikke kender og forstår sociale koder. 

• Endelig findes en individuel 
utryghed da identitetsmuligheder 
i omgivelserne, ofte er problemori-
enterede, livshistorien er fragmen-
teret og livsvidnerne er få. Det er 
et særligt problem - for hvis du ikke 
ved, hvem du er, hvordan ved du 
så, hvor du skal hen? Hvem forstår, 
hvem du er og hvorfor du reagerer, 
som du gør? Hvem kan skabe sam-
menhænge?

På det specialiserede socialområde 
hører man ofte sætningen ”Vi ved ikke, 
hvad der virker”.  En række aktører ser 
det som argument for, at vi som sam-
fund skal blive meget bedre til at forske 
mere systematisk i anbringelsesområdet. 
At vi mere systematisk skal indsamle vid-
en om, hvilke indsatser der reelt er virk-
somme for derfra at kunne fokusere på 
udbredelsen af disse. Vi er meget enige 
i, at området ville have stor gavn af en 
systematisk vidensindsamling og også 
gerne med fokus på, hvad der faktisk 
gør en positiv forskel for anbragte børn 
og unge. Vi ønsker dog en mere kom-
pleks effektforståelse, der også inde-
holder et brugerperspektiv. Problemet 
med, sætningen ”vi ved ikke, hvad der 
virker” er, at den kan blive en blokering 
for udviklingen. Vi risikerer simpelthen at 
udfordre systemets udvikling, fordi vi ikke 
kan finde det endegyldige svar. Men vi 
ville aldrig sige til en mor og far udenfor 
denne fagspecifikke verden, at vi ikke 
ved, hvad ingredienserne er i det gode 
børneliv. Så hvorfor accepterer vi det 
på vegne af anbragte børn og unge?

Artiklen fortsætter på næste side...

 

ALLE BØRN  
FORTJENER EN 
TRYG BARNDOM 

 ”DER VAR ALTID 
NOGEN, DER KUNNE 
TAGE OS - DER VAR 
ALTID NOGEN, DER 

BESTEMTE OVER OS”
 

– SOFIE, TIDLIGERE ANBRAGT

“ MIT RÅD ER, AT DU IKKE 
SKAL KNYTTE DIG FOR 
MEGET TIL DE VOKSNE. DE 
FORSVINDER ALLIGEVEL” 

- CASPER, TIDLIGERE ANBRAGT PÅ 
DØGNINSTITUTION

“SOM ANBRAGT BARN OG UNG SER 
SAMFUNDET EN SOM SÅRBAR OG 
UDSAT. MEN NÅR MAN SÅ BLIVER 

VOKSEN, SÅ SER SAMFUNDET BARE 
EN SOM ET FJOLS” 

- FRANSISKA, TIDLIGERE ANBRAGT I 
PLEJEFAMILIE

VORES INDSAMLEDE ERFARINGER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE  
ANBRAGTE PEGER PÅ FORSKELLIGE FORMER FOR UTRYGHED  
I ET ANBRINGELSESFORLØB, SOM GÅR IGEN  
PÅ TVÆRS AF MANGE  
ANBRINGELSER.



 
Du skal 

kunne regne med 
noget

  
Alt må ikke være midlertidigt. Du 

harbrug for et trygt hjem med 
mulighed for at slå rod. Ellers kan du 

ikke vokse.

 
Du skal have 

en voksen, du kan 
stole på

 
Børn må ikke være alene i livet. Når 
systemet tager en anbragt i hånden 
og fjerner det fra sit biologiske hjem, 
må den hånd ikke slippes, før den 

er givet ordentligt videre.

 
Du skal føle 

dig set, hørt og 
forstået

 
Anbragte skal involveres i deres 

eget liv. De skal både forstå hvad 
der foregår og have indflydelse på 
hvor de skal bo, hvem der passer 

på dem, og de valg der skal 
træffes.

 
Du skal vide,  

at du er mere end  
“det anbragte barn”  

 
 Børnelivet må ikke omringes af 

fagsprog og forforståelse, i et isoleret 
hverdagsliv kun på matriklen. Så 

bliver anbringelsen  en øde ø.
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ALMENE 
GRUNDKVALITETER 
I ET BØRNELIV
Når en sundhedsplejerske rådgiver 
nybagte forældre, bliver forældrene 
bedt om at se på deres barn, møde 
barnet i sine behov, anerkende bar-
net for sin indsats og holde barnet 
varmt, trygt og velernæret. Når en 
sundhedsplejerske, eller senere en 
sagsbehandler, bliver bekymret for et 
barn, ved vi også, hvad vi kigger efter 
i forhold til barnets samlede trivsel – 
det er specificeret i §50 - børnefaglige 
undersøgelser. Det der kigges efter er

• udvikling og adfærd

• familieforhold

• skoleforhold

• sundhedsforhold, herunder fx alko-
holforbrug eller stofforbrug

• fritid og venskaber og

• andre relevante forhold.

Vi ved altså udmærket noget om, 
hvad vi kigger henimod, når vi skal 
vurdere, om et barn har betingelserne 
for at udvikle sig godt og sundt i det 
miljø de vokser op i. Det handler om 
generelle kvaliteter i et børneliv, som 
fx at de har det godt, har venner og 
passer sin skole. Det betingelser for, 
at kunne udvikle sig, trives og for at 
kunne deltage aktivt som borger i et 

samfund med hurtigt udviklende krav 
og forventninger. De ingredienser vi 
holder børns liv og omgivelser op mod 
udenfor anbringelsen, skal ligeledes 
sikres og anvendes som vurderingspar-
ametre på anbringelseshjemmene, 
hvis vi vil anbragte opnår samme mål 
som vi ønsker for andre børn i vores 
samfund. 

Almene basale kvaliteter som bl.a. 
tryghed, sammenhæng, læring, 
kærlighed og deltagelse i fælleskaber 
udenfor anbringelsen, bliver vi nødt til 
at sikre bedre i anbringelsen. Tidligere 
anbragte børn og unge fortæller om 
store konsekvenser ved at have man-
glet disse kvaliteter i det ungdomsliv, 
de skulle have sideløbende med an-
bringelsen og i det voksenliv, de skulle 
skabe efter anbringelsen.

Herfra kan vi så arbejde videre med 
den systematiske vidensindsamling, 
hvor vi bliver klogere på betydningen 
af de forskellige indsatser både i et 
børneliv og ind i et voksenliv. 

Sidestillet med ikke-anbragte børn og 
unge kræver det altså, at man som 
anbragt barn og ung vokser op i et 
trygt hjem med kærlighed, der afspe-
jler omverdenen, hvis de i højere grad 
skal opleve betingelserne for det gode 
børneliv. Vi ser derfor følgende som 
ledestjerner i arbejdet:

SUCCESKRITERIER SKAL  
ÆNDRES OG TYDELIGGØRES 
Generelt mener vi, at vi som samfund 
skal ændre succeskriterierne for an-
bringelse af børn og unge og i langt 
højere grad tale forældreopgaven frem 
i anbringelseshjemmene – hvad end 
det er plejefamilier, institutioner eller 
andre anbringelsesindsatser. Vi ved at 
uddannelse og arbejde, er en afgøren-
de faktor, både i forhold til beskyttelse 
og tryghed i voksenlivet. Derfor bør 
målet med anbringelse være at støtte 
børnene til at blive livsduelige voksne 
og ikke slippe dem, før de er i gang 
med netop uddannelse eller arbejde. 

Det skal ligeledes sikres, at de har et 
sted at bo. Når ca. 34% af unge hjem-
løse har anbringelsesbaggrund (So-
cialpolitisk redegørelse, 2019), kan det 
forstås, at ’systemets børn’ får lov til 
at flytte hjemmefra til gaden. Det står 
bestemt ikke mål med succeskriterierne 
for, hvad det gode børneliv skal opnå. 
Tværtimod er det både dyrt og dumt 
og har enorme menneskelige såvel som 
økonomiske konsekvenser. 

Endelig skal vi sikre, at der er et mini-
mum af kapabelt netværk i de unges 
liv. Det gælder både voksne, der kan 
hjælpe, hvis man kommer i problemer, 
og venner til at dele livets op- og ned-
ture med. 

Før vi er i mål med disse ting, bør den 
opgave som systemet har påtaget sig 
ikke være løst. 

Ligesom enhver anden forældre bør 
samfundet i dets forældrerolle heller 
ikke give slip på børn og unge, før man 
ved og tror på, at de er kommet godt 
på vej ind i det unge voksenliv og kan 
klare sig selv.
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Vi slog først og fremmest fast med undskyldningen, 
at velfærdorganisationer og professionelle kan 
miste kompasset og blive forrådt. Den anerken-
delse gør, at vi kan forholde os ærligt til, at det kan 
ske i dag, og handle på det.

Men herudover kan undskyldningen også være et 
rygstød til en helt ny seriøsitet om anbragtes egne 
fortællinger og refleksioner om anbringelse. Hele 
dokumentationen bag statsministerens undskyld-
ning er nemlig en historisk redegørelse, lavet over 
de svigtedes egne fortællinger om forholdende. 
Statsministeren anerkendte altså også den 13. 
august brugerperspektivets ret til, at få deres reflek-
sioner og beretninger respekteret og taget seriøst. 

Og jeg synes allerede der er tegn på et “før” og 
“efter” undskyldningen.

Hvad betyder undskyldningen for fremtiden? 

Undskyldningen var rettet til de børnehjemsbørn, 
der i perioden 1946-1976 oplevede et statsligt om-
sorgssvigt. Til trods for at myndighederne var bek-
endte med de barske forhold og vilkår, der fandt 
sted på landets børnehjem, gjorde de intet for at 
standse det. ”Nogle af samfundets mest sårbare 
børn blev mishandlet. De blev svigtet af de voksne, 
der skulle passe på dem” – Mette Fredriksen.

Der er heldigvis sket meget på anbringelsesområ-
det siden da og Godhavn konkret er et helt andet 
sted i dag. Alligevel er det vigtigt, at undskyld-
ningen ikke bliver et punktum, men omvendt en 
åbning til at tale om anbragte børn og unges 
tryghed i dag. Forråelse i anbringelsesmiljø kan 
nemlig desværre stadig finde sted i dag og kan 

opstå, hvis systemet ikke hele tiden er opmærk-
somme. 

Ved at anerkende Jan, Poul, Vibeke, Erna og an-
dre tidligere børnehjemsbørns oplevelser fra den-
gang, får vi et fælles sprog til at tale om, hvad der 
kan ske, hvis vi ikke er opmærksomme på afmagt 
og magt. Derfor ønsker vi også, at der sættes fokus 
på særligt psykisk vold. For mange anbragte børn 
og unge oplever til stadighed et utrygt børneliv. 
Nogle døgntilbud og plejefamilier har udviklet 
uhensigtsmæssige og rå kulturer. Rå kulturer der 
bl.a. afbilledes i mobning, nedgørelse, råb, mag-
tanvendelser såsom tvungne p-piller, overforbrug 
af fastholdelser og meningsløse systemer og regler 
inkl. brugen af kollektiv konsekvenspædaogik. Som 
Dorthe Birkmose siger i bogen ‘Når gode menne-
sker handler ondt’: ”Forråelsen har mange udtryk, 
som kan varieres i det uendelige. Forråelsen kan 
komme til udtryk i både det vi gør, og i det, som 
vi undlader at gøre.” De voksne har ikke nødven-
digvis selv opdaget, at der er sket et skred og 
årsagen til den professionelle ageren, kan have 
flere forklaringer - men det er ikke et trygt børneliv. 
Ved at give en officiel undskyldning brød Mette 
Frederiksen tavsheden og satte ord på de onde 
handlinger, der skete. Lad os bygge videre på den 
åbenhed og i fællesskab finde ud af, hvordan 
forråelsen også i dag kan bekæmpes. 

 ”Mette har rykket ved en grundlæggende ide 
om at tage børnene mere alvorligt”, siger Jan og 
Fransiska stemmer i: “Endelig bliver der talt om 
anbragte børn og unge; endelig er de ikke bare 
oversete længere”. 

Tirsdag d. 13. august var en dag, især mange 
tidligere anbragte havde ventet længe på. 50 
år skulle der gå, før drengene, der var anbragt 
på en række børnehjem underlagt statsligt tilsyn 
i perioden 1946-1976, herunder Godhavn, fik en 
undskyldning for det statslige omsorgssvigt, der 
fandt sted i perioden med bl.a. systematiske 
tæsk, lussinger, seksuelle overgreb samt medicin-
ske forsøg. 

Jan levede sin tidlige barndom på en række for-
skellige børnehjem på Sjælland. Hans mor kunne 
ikke passe på ham, og derfor var han allerede 
som spædbarn blevet fjernet af myndighederne. 
Hensigten var at give ham en bedre barndom 
med bedre betingelser og vilkår, end dem hans 
mor havde ressourcer til. Jan boede på børne-
hjem indtil han som næsten 9årig blev adop-
teret af Ebba. Tiden på børnehjem var hård for 
mange af datidens anbragte. Der var barske 
vilkår.Jan er klar over, at de vilkår, der gjorde sig 
gældende under hans tid på børnehjem, ser 
anderledes ud i dag: “I dag tages der udgang-
spunkt i børnepsykologi. Det er ikke længere 
bare en subjektiv overbevisning om, hvad der 
er bedst for barnet. Det er en langt mere profes-
sionel tilgang i dag, hvor det drejer sig om barnets 
behov”. 

Jan er blandt de tidligere anbragte, der blev 
særligt inviteret til den officielle undskyldning. Han 
var nemlig anbragt i årene fra 1962 til 1971. Derfor 
bærer undskyldningen en helt særlig betydning 
for ham: “Da Mette Frederiksen siger undskyld, 
bryder jeg faktisk sammen. Det havde jeg slet ikke 
regnet med, jeg ville gøre. Det var anerkendelsen 
af, at der var noget, der havde været forkert og 
at der havde været alle de her uhensigtsmæs-
sigheder på børnehjemmet...”

Fransiska er ligesom Jan også tidligere anbragt. 
Hun har boet i plejefamilie det meste af sin 
opvækst. Fransiskas liv som anbragt barn, udspiller 
sig dog, på et helt andet tidspunkt end Jans – 

nemlig i årene 1998-2011. Men selvom hun ikke har 
stiftet bekendtskab med hverken anbringelsesområ-
det i 60erne eller døgninstitutioner i det hele taget, 
fulgte hun meget med i både optakten til og selve 
undskyldningen fra Mette Frederiksen: “Det betød 
meget mere for mig, end jeg havde regnet med. 
Selvom jeg har været anbragt på en anden måde 
og i en anden tid, har jeg også oplevet uhen-
sigtsmæssigheder. Og det tog den undskyldning 
ligesom ansvaret for. Pludselig blev vi taget seriøst.”

Hos De Anbragtes Vilkår ser vi undskyldningen 
som en historisk milepæl og på en måde kan 13. 
august blive en mærkedag for området. Den 
dag fulgte alle med - både politikere, praktikere, 
nuværende og tidligere anbragte - og delte et 
øjeblik; en fælles bevidsthed om historiens prob-
lematikker, men også en opmærksomhed på når 
systemet fejler. 

De Anbragtes Vilkår var også officielt inviteret 
og deltog med bestyrelsesformand David Ped-
ersen. Han siger om undskyldningen: ”Undskyld-
ningen anerkender endegyldigt, det der skete 
dengang; det skete virkelig og det var forkert. 
Myndighederne sagde undskyld den dag - det 
havde livsforandrende betydning for mange af 
dem, der var udsat for svigtet. Men undskyldnin-
gen kan også have stor betydning for fremtidens 
anbragte. 

UNDSKYLD  
– Et offentligt ansvar

“SOLEN SKINNEDE 
ANDERLEDES, DA JEG 
GIK DERFRA”
- JAN, tidligere anbragt og deltager ved 
Mette Frederiksens undskyldning på 
Marienborg.

Jan og Fransiska kender hinanden gennem De Anbragtes Vilkår. De to har flere 
gange holdt oplæg om anbringelsesområdet sammen.

David (bestyrelsesformand De Anbragtes Vilkår) og Jan Nørager Laursen 
sammen med statsminister Mette Frederiksen til den officielle undskyldning på 
Marienborg d. 13. August 2019.
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Sådan sagde Borgmester i Århus Kom-
mune og bestyrelsesformand for KL 
Jacob Bundsgaard da han åbnede De 
Anbragtes Vilkår Topmøde 2020. I januar 
afholdt vi foreningens andet topmøde 
for tidligere anbragte i København og 
Århus. Topmøderne vil fremover være en 
årlig begivenhed for foreningen. 

Mere end 100 tidligere anbragte mødte 
op i København og Århus, da vi sammen 
med Radisson Blu, der havde spon-
soreret arrangementet, inviterede til 
årets Topmøde. Her brugte vi sammen 
to dage for at blive klogere på desig-
net af fremtidens anbringelsesområde 
ud fra årets tema ‘Alle anbragte børn 
skal have en voksen, som de kan stole 
på’. Betydningen og nødvendigheden 
af at have tryghedspersoner er valgt 
som tema, fordi vi hos De Anbragtes 
Vilkår på tværs af de mange historier 
og erfaringer vi møder, ofte ser, hvordan 
en særlig voksen har gjort en afgøren-
de forskel hos og for anbragte børn og 
unge. ”Der er brug for at anbragte børn 

og unge i langt højere grad end det sker 
i dag, oplever at have betydningsfulde 
relationer omkring sig i deres hverdagsliv 
- en voksen de føler sig trygge ved, stoler 
på og mærker er ægte. At føle sig tryg 
i sin opvækst er et alment vilkår - måske 
endda en af de vigtigste - betingelser 
for at kunne acceptere hvor man bor, 
trives og udvikle sig” siger vores formand 
David Pedersen.

I København kunne de engagerede 
fremmødte starte dagen med croissant-
er og kaffe, mens de lyttede til åbning-
stalen fra Social- og Indenrigsminister 
Astrid Krag: “Noget af det, der er et 
kæmpe problem, både i den politiske 
debat og den måde vores lovgivning 
fungerer på, når det kommer til børne- 
og socialområdet, det er, at børnene 
ikke selv bliver hørt. Derfor er det jo en 
gave for mig som Social- og Indenrig-
sminister, at I holder sådan et topmøde 
her. For I har jo samlet nogle af de aller-
største eksperter på det her område,” 
sagde Astrid Krag. 

TOPMØDE 2020: 
“Det her kan komme til at betyde rigtig 
meget for rigtig mange…”

Hos De Anbragtes Vilkår ses top-
møderne som en af vores vigtigste 
begivenheder og inddragelsesaktiv-
iteter. De vil fremover blive afholdt 
hvert år i januar. Til topmøderne kan 
kun deltage tidligere anbragte. Kun 
tidligere anbragte ved, hvordan det 
har været at vokse op som et anbragt 
barn. De ved, hvad der har været 
godt og hvad, der har været svære 
vilkår og de ved, hvilken betydning 
deres særlige børneliv har bragt med 
sig ind i deres voksenliv. Derfor er deres 
historier, erfaringer og ønsker værdi-
fulde. Behandles denne viden sys-
tematisk sammen med og i relation til 
det, vi ved fra vores Advisory Board af 
tidligere anbragte og Ekspertgruppe af 
nuværende anbragte, giver det et helt 
unikt indblik og et slutresultat, der kan 
kvalificere anbefalinger til fremtidens 
anbringelsesområde. Vi ser således 
brugerperspektivet som en manglende 
puslespilsbrik, der bør, kan og skal 
sidestilles med forskning og praksis.  
AnnMari, der selv blev anbragt i ple-

jefamilie som 1årig og deltog til vores 
topmøde fortæller: ”Når vi samler os 
og deler vores erindringer og diskuterer 
vores holdninger til problemstillinger og 
emner, som hører til inden for områ-
det, så er vi levende data. Statistik kan 
meget, men statistik kan ikke alt.” 

Vi synes det er stærkt og afgørende, 
at tidligere anbragte i så stor grad 
ønsker at hjælpe både nuværende 
og fremtidige anbragte. Ved at dele 
deres erfaringer sætter de sig selv 
modigt og åbent i spil for at gøre en 
forskel. Derigennem bidrager top-
møderne også til at bryde et tabu, der 
stadig i alt for høj grad kendetegner 
anbringelsesområdet. Vi ved, der var 
deltagere på topmøderne, der ikke 
har fortalt deres nærmeste om deres 
anbringelse. Men på disse dage fik 
deres historier sprog og form i et forum 
af fællesskabsfølelse, hvor man mødtes 
i anerkendelse og forståelse  - følelser 
vi ved, mange tidligere anbragte ofte 
mangler.

Årets topmøder blev skudt i gang i København, 
hvor Social- og Indenrigsminister Astrid Krag 
holdt åbningstale

Paneldebat til Topmødet i København. Fra venstre mod højre deltog Ditte Brønnum, Næstfor-
mand i Dansk Socialrådgiverforening; Tine Vesterby Sørensen, Familie- og rådgivningschef i 
Gladsaxe Kommune og medlem af BKF; Trine Torp, Socialordfører i SF; David Adrian Pedersen, 
bestyrelsesformand i De Anbragtes Vilkår, Camilla Damgaard, Egmont Fonden og Mia Nyegaard, 
socialborgmester i Københavns Kommune

Paneldebat til Topmødet i Århus. Fra venstre mod højre deltog Camilla Fabricius, socialord-
fører i Socialdemokratiet; Helle Støve, Chef for Børn og Familie, Favrskov Kommune, Børne- og 
Kulturchefforeningen (BKF); David Adrian Pedersen, bestyrelsesformand i De Anbragtes Vilkår; 
Karina Adsbøl, Socialordfører i Dansk Folkeparti; Verne Pedersen, næstformand i SL og Mette With 
Hagesen, formand for Børnerådet

Stemningen og arbejdsenergien var stærk og bekræftende   på begge topmøder; her et 
billede fra dagen i København 



1918

Temaet for Topmødet 2020 
fik de deltagende, tidligere 
anbragte til at fortælle om en 
særlig voksen fra deres liv

En deltager fortæller: “Jeg var helt 
vildt nervøs op til eventet. Det var 
næsten 15 år siden, at jeg havde 
været i en forsamling på den måde 
med andre anbragte. Jeg glædede 
mig, men var også ved ikke at dukke 
op. Jeg følte det betød, at jeg havde 
ondt af mig selv og det faktum at 
jeg har været anbragt. Men jeg gik 
derfra varm og glad. Mine fordomme 
om hvordan det ville være, var væk. 
Jeg følte slet ikke, at jeg havde haft 
ondt af mig selv. I stedet følte jeg 
mig stærk.” Vores topmøder er med 
andre ord uhyre vigtige, da der skabes 

en helt særlig kontakt, åbenhed og 
forståelse - også på tværs af anbring-
elsesgenerationer. Topmøderne bliver 
gennemført af foreningens egne friv-
illige og det er dermed andre tidlig-
ere anbragte, der driver diskussionen 
ved bordene og indsamler de vigtige 
pointer fra samtalerne. Det giver en 
helt særlig stemning og en grundlæg-
gende forståelse og accept.

Topmøderne blev afsluttet med en 
paneldebat, hvor både politikere og 
praktikere kom og modtog deltagernes 
umiddelbare råd og tanker. I dagene 
efter så og hørte vi disse budskaber 
gengivet på Twitter og Facebook hos 
en lang række beslutningstagere og 
chefer. Den indsamlede viden fra årets 
topmøder er sammen med vores øvrige 
viden blevet omdannet til et anbefal-
ingskatalog til både politikere og praksis. 
Anbefalingerne skulle have været over-
leveret til Astrid Krag d. 31/3 2020, men 
det måtte desværre udskydes pga. 
Corona-krisen. Vi arbejder i skrivende 

stund på at lave en alternativ overlever-
ing, så vi sikrer, at de tidligere anbragtes 
anbefalinger finder vej til de aktører og 
beslutningstagere, der tegner anbring-
elsesområdet.

Ønsker du at læse mere om vores 
konklusioner fra Topmøde 2020 samt 
vores anbefalinger, kan du besøge 
vores hjemmeside www.deanbragtes-
vilkar.dk. 

”UDEN TOPMØDER ER DER HISTORIER, 
DER IKKE BLIVER FORTALT. HISTORIER, 
SOM ER VIGTIGE FOR DE MENNESKER, 
DER BESTEMMER OG LAVER LOVENE - 
OG SOM KAN VÆRE AFGØRENDE FOR 
ANDRE BØRN OG UNGE I LIGNENDE 

SITUATIONER” 

- DELTAGER VED TOPMØDET 2020. 

http://www.deanbragtesvilkar.dk
http://www.deanbragtesvilkar.dk
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PÆDAGOGER SKAL 
IKKE ARBEJDE MED 
MENNESKER. DE SKAL 
HOLDE AF MENNESKER
Jeg havde ikke været her i dag, hvis ikke min pædagog 
Peter havde taget sig af mig og givet mig uforbeholden 
støtte, tillid og omsorg, da jeg som omsorgssvigtet 12-årig 
blev anbragt på behandlingshjem
Kronikken er oprindeligt skrevet til Information d. 05.07.2017 af en vores frivillige. Der er givet tilladelse til, at vi gentrykker 
kronikken her. Den er relevant, fordi vi i år arbejder med temaet om, at alle anbragte skal have en voksen de kan stole på.

Da jeg stod på scenen i min efterskoles  drama 
forestilling, var der en blandt publikum, der 
betød ekstra   meget: Min gamle pædagog Peter, 
som havde kæmpet for mig, siden jeg som 12-
årig blev anbragt uden for hjemmet.

Han var der med kone og barn, og da tæp-
pet gik ned, kom de med gaver og blomster til 
mig. Jeg var ved at revne af stolthed. Da de 
havde sagt farvel og var ved at gå, løb datter-
en tilbage for at give mig et kæmpe kram. Jeg 
var rørt til tårer. Jeg havde mødt hende et par 
gange, men jeg kendte hende ikke så godt. Alli-
gevel var det som om, at hun kendte mig.

I debatten om udsatte børn og unge spørges 
der ofte: Hvad virker? Hvad er nøglen?

En af mine vigtigste nøgler var min pædagog 
Peter. Han lærte mig at  stole på andre menne-
sker, og at jeg kan langt mere, end jeg selv tror. 
Han viste mig vejen tilbage til livet. Uden ham 
var jeg aldrig kommet så langt, som jeg er i dag.

 
EN OMVENDT KONG MIDAS
Fra jeg var 12 år til jeg blev 16 år, var jeg anbragt 
på et behandlingshjem. Jeg var det, man kalder 
et ’omsorgssvigtet barn’. Jeg er vokset op i et 
hjem præget af skift, ustabile forældre, konflikter, 
skænderier, usikkerhed og psykisk vold.

Fra jeg var syv år, var jeg konstant bange og ked 
af det. Da jeg var 10, var jeg nærmest selvmord-
struet. Ingenting fungerede for mig, og jeg følte 
mig som en omvendt Kong Midas: Alt, hvad jeg 
rørte ved, gik i stykker. Jeg har skiftet skole flere 
gange, end jeg kan tælle til.

Som 11-årig blev jeg indlagt på Børnepsykiatrisk 
Afdeling på Bispebjerg Hospital og efterfølgen-
de anbragt på behandlingshjem. Noget af det 
sværeste ved at være anbragt var forholdet til 
pædagogerne.

Jeg har haft mange dygtige og søde pædago-
ger, men alligevel følte jeg mig som en klient, 
der blev passet af folk, som blev betalt for at 
holde af mig. Det blev tit brugt imod dem. »Du 
er her kun, fordi du bliver betalt for det!« råbte 
jeg.

Kernen i at være omsorgssvigtet er, at man er ble-
vet svigtet af de mennesker, som man burde kunne 
stole allermest på; de, som skulle være ens værn 
mod resten af verden. Det resulterer i en enorm 
mistillid til verden. Den mistillid sikrer ens overlevelse.

På den anden side er mistilliden også ødelæggen-
de, fordi man skubber  alle mennesker væk. Det 
er den mistillid, pædagogerne har til opgave at 
mindske eller fjerne. Peter havde succes med det.

 
ROEN SELV
Da jeg mødte Peter første gang, tænkte jeg: »Han 
skal fandme ikke være min primærpædagog«.

Jeg prøvede at overtale afdelingslederen til at give 
mig en anden flere gange, men det fik jeg bestemt 
ikke igennem.

Jeg fik ved ankomsten et beløb til at indrette mit 
værelse, og det var Peter, som skulle shoppe med 
mig. Jeg spurgte demonstrativt højt foran ham, om 
det ikke kunne være en anden, men det fik jeg 
heller ikke lov til.

Jeg var høflig, venlig og afmålt, når jeg talte til 
ham og fravalgte hans selskab, så snart jeg havde 
muligheden for det. Jeg brokkede mig også højlydt 
over ham, mens han hørte på det. Han tog det helt 
roligt og afslappet. Grinede af det og jokede med 
et »så let slipper du ikke af med mig«.

Jeg hadede at tage en konflikt med ham, fordi jeg 
ikke kunne gøre ham vred. Og vrede var det eneste 
sprog, jeg  forstod . Peter er det roligste menne-
ske, jeg nogensinde har mødt, og jeg kunne ikke 
snuppe, at han ikke blev vred på mig.

Jeg har kun overskredet hans grænse en enkelt 
gang, og det var endda et uheld. Jeg sad på min 
seng på mit værelse og råbte og skreg. Han stod i 
døråbningen. Jeg kastede med flere af mine ting, 
mens han roligt så på.

Så tog jeg mine sko af og kastede dem mod 
døren. Sko nummer to ramte gulvet, hoppede 
op og ramte Peter i hovedet. Der gik grænsen. 
Han vendte rundt og gik. Jeg løb efter ham og 
blev ved med at undskylde, men han fortsatte 
bare med at gå.
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SATTE GRÆNSER UDEN VREDE
Peter var ikke bange for at tage helt upæda-
gogiske metoder i brug. Jeg smækkede med 
dørene, når jeg blev gal. Det har resulteret i 
mange ødelagte døre, de steder jeg har boet. 
Dørene på min afdeling var tunge trædøre, som 
gav et højt brag, når man smækkede dem, og 
det gjorde jeg ret tit. Det drev alle til vanvid.

En dag havde jeg været i en konflikt med nogle 
af de andre børn og smækkede alle døre på vej 
ind til mit værelse. Men det var ikke nok. Jeg var 
stadig virkelig rasende, så jeg smækkede min 
egen dør mindst 10 gange i træk.

Så fik Peter nok. Han gik helt stille og roligt hen 
og pillede min dør af og bar den ned på kon-
toret.

Jeg blev så forbløffet, at jeg helt glemte at være 
vred og spurgte bare, hvor han skulle hen med 
min dør. Han svarede: »Hvis du ikke kan behan-
dle din dør ordentligt, så må jeg jo tage den fra 
dig, så kan du jo prøve at mangle den.«

Jeg stod bare og gloede, helt tavs af forbløf-
felse, mens min dør forsvandt ned på kontoret. 
Det er ikke særlig rart at mangle sin dør på et 
behandlingshjem, så jeg listede forsigtigt ned på 
kontoret en time senere og spurgte meget pænt 
og lillepigeagtigt, om jeg måtte få den tilbage. 
Men det mente Peter ikke, at jeg var helt klar til 
endnu.

Jeg fik den tilbage et par timer senere, og siden 
har jeg ikke smækket med døre. Han fik mark-
eret en grænse over for mig uden at blive vred, 
svigte mig eller fortælle mig, at jeg ikke var god 
nok.

TILLIDSERKLÆRING
Pædagogerne på behandlingshjemmet viste alt 
om os, det var grænseoverskridende. Jeg følte 
mig gennemsigtig, udstillet og helt uden privatliv. 
De var involveret i alle dele af vores liv og regis-
trerede hvert et skridt, vi tog.

Jeg spurgte tit Peter, hvorfor han skulle vide alt 
om mig, når jeg intet vidste om ham. Han var en 
meget privat person, og hans liv uden for behan-
dlingshjemmet og pædagogrollen, kendte jeg 
kun lidt til.

Men en dag besluttede han sig for at vise mig 
noget af sit liv. Vi havde været i Bonbonland, 
og efterfølgende kom hans kone og datter og 
hentede ham, for at jeg kunne hilse på dem. 
Jeg følte det som en enorm tillidserklæring. Han 
lod mig møde de mennesker, som var vigtigst for 
ham, fordi han stolede på mig.

Var jeg det mindste i tvivl om, hvor meget han 
betød for mig, skulle jeg snart finde ud af det. En 
dag samlede de voksne alle os børn i sofaerne 
i stuen, og afdelingslederen fortalte, at Peter 
havde fået job som afdelingsleder på en anden 
afdeling på institutionen.

Jeg fik at vide bagefter, at det var meningen, 
at jeg skulle være blevet forberedt på forhånd, 
men på grund af en misforståelse, var det ikke 
sket. Jeg var heller ikke forberedt på min egen 
reaktion. Tårerne trillede ned af kinderne på mig, 
og for at de andre børn ikke skulle opdage det 
og bruge det mod mig senere, lagde jeg nakken 
helt tilbage og stirrede op i loftet, under resten af 
mødet.

Det var der, det gik op for mig, hvor vigtig Peter 
var for mig, hvor meget jeg stolede på ham, 
og hvor tryg jeg var ved ham. Det havde taget 
ham halvandet år at nå dertil. Jeg blev så ked 
af, at et menneske, som jeg endelig have lært 
at stole på, nu skulle forlade mig. Jeg kan ikke 
huske, hvad der skete bagefter, men jeg vil tro, 
at jeg kravlede ind i bunden af mit klædeskab 
og græd.

Nogle måneder senere flyttede jeg ned på Pe-
ter’ nye afdeling, og han blev min primærpæd-
agog igen, selv om afdelingsledere normalt 
ikke havde primærbørn. Jeg er ikke i tvivl om, at 
flytningen var Peter’ værk.

UD I VIRKELIGHEDEN
Kort tid efter besluttede Peter sig for, at jeg skulle 
begynde i en almindelig folkeskole uden for be-
handlingsstedet. Indtil da var jeg blevet undervist af 
behandlingshjemmets lærere på den interne skole.

Jeg havde gået til gymnastik i den lokale forening, 
og det var gået ganske godt, så jeg havde nogle 
gode, men spæde erfaringer med verden udenfor, 
men jeg var fuldstændig afvisende over for ideen 
om udeskole. Peter måtte være blevet skør. Den 
udfordring kunne jeg umuligt klare.

Men Peter kendte mig bedre, end jeg selv 
gjorde. Jeg tænkte over det i et par måned-
er, og til sidst indvilligede jeg i at overveje det. 
Han fandt en skole, som lå midt i mellem min 
mors hjem og behandlingshjemmet, for det var 
planen, at jeg skulle flytte hjem året efter. Han 
havde gjort sig umage med at finde en stabil og 
socialt ressourcestærk klasse med en god klas-
selærer.

Han var med mig til det indledende møde og 
kørte mig i skole de første par dage. Han var ved 
telefonen, så jeg kunne ringe, hvis jeg havde 
brug for det. Det var den største udfordring, jeg 
nogensinde har stået overfor.

Den første dag ville jeg overhovedet ikke ind 
på skolen, men sad i Peter’ bil og græd og 
skreg. Det krævede alle de overtalelsesevner, 
han havde, at få mig til at gå derind. Han skulle 
næsten slæbe mig. Men når han sagde, at han 
troede på mig, så troede jeg på ham. Det var 
dét, vores relation kunne. 

Når han bad mig om noget, så gjorde jeg dét, 
fordi jeg stolede på, at han vidste og gjorde, 
hvad der var bedst for mig. Så jeg gik ind på sko-
len og fik en folkeskoleafgangseksamen og nye 
venner. Og vigtigst af alt: Det var det første skridt 
tilbage til et normalt liv, som jeg brændende 
ønskede mig. Jeg kunne aldrig have taget det 
uden ham.

Da jeg flyttede hjem, sørgede Peter for at for-
blive min kontaktperson, selv om det lå ud over 
hans job på behandlingshjemmet . Det betød, 
at jeg altid kunne ringe, når jeg havde brug for 
støtte, f.eks. hvis det var svært i skolen. Så stod 
jeg uden for klassen og græd i telefonen, men 
han beroligede mig og hjalp mig med at løse 
den situation, jeg var havnet i.

Han tog med til møder, jeg skulle til. Indimellem 
kom han og hentede mig fra skole, og så hy-
ggede vi os bare. Det var en enorm tryghed og 
støtte, efter jeg havde forladt behandlingshjem-
met.

Peter kom til min folkeskoleafslutning, til teater-
forestillinger på efterskolen, og da jeg blev stu-
dent. Jeg besøgte ham og hans familie, og jeg 
var med til hans bryllup. Ligesom han skal med til 
mit, hvis jeg engang skal giftes.

IKKE PÆDAGOG, BARE GO’
Peter har haft en enorm betydning i mit liv. Alle 
omsorgssvigtede børn burde få en Peter. Men 
det er desværre ikke virkeligheden. Der er mass-
er af historier om børn, som er blevet kastet rundt 
i systemet, hvilket har ført til endnu flere brudte 
relationer for mennesker, som ikke kan tåle flere 
brud.

Historien om Peter viser tydeligt, at hjælp til 
børn som mig kræver enormt meget arbejde og 
personligt engagement. Vi skal ses og holdes af, 
fordi vi er os.

Den pædagogiske relation skal respekteres 
og vedligeholdes af dygtige pædagoger, som 
kæmper for os og aldrig giver op. Som kan være 
de personer, vores forældre ikke kunne være. 
Det er meget at forlange af velfærdsstatens 
ansatte, og man kan sagtens indvende, at det 
er for meget at forlange af en pædagog. Men 
hvis man virkelig skal hjælpe et udsat barn, så er 
det nødvendigt.

Som pædagog skal man ikke arbejde med men-
nesker, man skal holde af mennesker. Det kan 
ikke være op til tilfældighederne, om det sker. 
Jeg havde ikke været her uden Peter’ hjælp. 
»Jeg er ikke pædagog, jeg er bare go’« er Peter’ 
evige motto. Engang himlede jeg øjne, hver 
gang han sagde det. Nu kunne jeg ikke være 
mere enig.
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DAVS AKTIVITETER 
2019-2020
I løbet af det forgangne år, har De Anbragtes Vilkår både afholdt 
og deltaget i en række aktiviteter. Udover aktiviterne vist her 
kommer en lang række oplæg hos bl.a. Professionshøjskolen 
Metropol, fagforeningen Socialpædagogerne samt deltagelse i 
følgegruppe i en række forskellige udviklingsprojekter.

FEBRUAR 2019
ADVISORY 

BOARD
JANUAR 2020
NYTÅRSTALEN

SEPTEMBER 2019
UNGDOMMENS 

FOLKEMØDE
JANUAR 2020

DEBATTEN
DECEMBER 2019
JULEKALENDER

JANUAR 2020
EKSPERTGRUPPE

JUNI 2019
FOLKEMØDET

JANUAR 2020
AFTENSHOWET

NOVEMBER 2019
FORETRÆDE HOS 

SOCIAL- OG 
INDENRIGS-MINIS-

TEREN

JANUAR 2020 
TOPMØDE

(1) Februar 2019 – Advisory Board
Første møde med vores Advisory Board af tidligere anbragte afholdtes. I april 
2020 er der mere end 30. 

(2) Juni, 2019 - Folkemødet
Vi var til stede til Folkemødet på Bornholm. Vi deltog i debatter med fokus på 
social- og børneområdet og netværkede med en masse relevante aktører på 
området.

(3) September, 2019 – Ungdommens Folkemøde
Vi deltog i Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Her var flere af vores Advi-
sory Board medlemmer på talerstolen – Ølkassen – for at dele både egne og De 
Anbragtes Vilkårs perspektiver på området.

(4) November, 2019 – Foretræde hos Social- og Ind-
enrigsministeren
Vores bestyrelsesformand havde møde med Social- og Indenrigsminister Astrid 
Krag. Her drøftedes bl.a. udfordringer og problematikker på anbringelsesområ-
det og vi blev, på baggrund af vores indsats på anbringelsesområdet, inviteret 
med i en kommende reformproces.                    

(5) December, 2019 - Julekalender
På de sociale medier kørte vi vores egen julekalender. Kampagnen satte skarpt 
på julemånedens vilkår for børn og unge i udsatte positioner via daglige opslag 
omkring forskelligrettede sårbarheder. Mange af opslagene blev delt af politik-
ere og andre aktører på det socialpolitiske område.

(6) Januar, 2020 - Nytårstalen
Statsminister Mette Frederiksen gjorde anbringelsesområdet til storpolitik, da hun 
i sin nytårstale gav området særlig høj opmærksomhed. Det affødte et enormt 
mediefokus på De Anbragtes Vilkår og vi deltog i forbindelse hermed i flere 
nyhedsindslag og udgav en række debatindlæg i dagspressen.    

(7) Januar, 2020 – ’Aftenshowet’
Bestyrelsesmedlem og medlem af vores Advisory Board Fransiska, deltager i 
’Aftenshowet’, hvor hun gennem sin egen historie er med til at sætte fokus på 
anbringelsesområdet.

(8) Januar, 2020 – ’Debatten’
Tidligere bestyrelsesmedlem og nuværende medlem af vores Advisory Board 
Helga, deltager i ’Debatten’, hvor anbringelsesområdet diskuteres.

(9) Januar, 2020 – Topmøde
I København og Århus afholdte vi topmøde for tidligere anbragte. Ud fra årets 
tema ’Alle anbragte skal have en voksen, de kan stole på’ var der fokus på an-
bringelsens kvalitet og forslag til tiltag og forbedringer. Senere på året udkommer 
vi med et katalog over anbefalingerne fra topmøderne.

(10) Januar, 2020 – Ekspertgruppe
Vi afholdte det første møde med vores Ekspertgruppe af nuværende anbragte. 
Ekspertgruppen har i starten af 2020 11 medlemmer. 

Alganesh i NEWS
DAV besøger  

Forsorgsmuseet
DAV holder  

oplæg
David hos  

Bikubenfonden

David hos NAPUJarl i HOMEPernille hos RIFT
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Formanden for De Anbragtes Vilkår, Da-
vid, blev i februar udnævnt som næst-
formand for Rådet for Socialt Udsatte. 
Det var en milepæl for en tidligere 
anbragt, der igennem sit eget eksem-
pel vil skabe en bedre anbringelse for 
fremtidens unge.

I indre København i marts 1994, var klok-
ken lidt over midnat, da David Adrian 
Pedersen på syv år blev sat på en taxa 
af den sociale døgnvagt. Taxaen skulle 
køre ham til akutinstitutionen Ringsted 
Børne- og Ungecenter, hvor han for 
første gang skulle anbringes i en perma-
nent anbringelse.

David endte med at være anbragt 9 
forskellige steder, fra han var 1, til han 
blev 23 år.

I dag har han været formand for De 
Anbragtes Vilkår siden 2016 og blev i 
februar udpeget som næstformand i 
Rådet for Socialt Udsatte. Det var en 
milepæl, ikke kun for David, men for 
hele anbringelsesområdet, som nu har 
fået en stemme højt oppe i systemet.

Men hvordan foregår Davids arbejde 
i Rådet, og hvad ønsker han, at Rådet 
for Socialt Udsatte kan være med til at 
forbedre på anbringelsesområdet?

”Vi har fået en helt særlig opgave. 
Rådet for socialt udsatte har eksisteret 
siden 2001, hvor det blev nedsat af An-
ders Fogh Rasmussen. Det råd, som jeg 
sidder i nu, er faktisk blevet nedsat i en 
andens rådsperiode. For to år siden blev 
rådet sidst udpeget, men de fritstillede 
sine pladser, fordi der var uenighed i 
Rådet. Vi er kommet ind på et afbud 

i et næsten helt nyt råd, hvor vi har to 
år tilbage af den faste periode. Her 
er vores opgave, at vi skal gentænke 
rådet”, siger David.

”Vi skal skrive et nyt kommissorium for, 
hvad Rådets opgaver fremadrettet skal 
være, hvordan skal det arbejde, og 
hvordan kan Rådet fremtidssikre sig selv 
og fortsat være relevante i samfundet?” 

Rådet har i alt ni medlemmer, og er 
personligt udpeget af social- og ind-
enrigsministeren på baggrund af deres 
særlige indsigt og erfaring med socialt 
udsatte grupper.

David ønsker, at Rådet fremover vil 
arbejde mere på tværs af tematikker. 
Der skal mere retning og bevægelse, 
hvor man får flere organisationer ind 
under Rådet og lykkes med at få alle de 
udsatte på banen ude i de forskellige 
områder af kommunerne.

Så kan man spørge: Hvorfor er jeg lige 
præcis blevet udvalgt til den post i Rå-
det? Spørger David retorisk. 

”Vi har en regering, der har valgt at 
fokusere meget på anbringelse i deres 
regeringsperiode, og derfor har de 
også ønsket at anbringelse skal have et 
stærkt fundament i det arbejde, der skal 
til at være nu”, siger David.

LIVSERFARING PÅ LIGE FOD 
MED FORSKNING
Han fremhæver, at De Anbragtes 
Vilkår har været nogle af de første til 
metodemæssigt at inddrage tidligere 
anbragtes erfaringer og viden. Den 

HVAD SKAL VORES 
FORMAND SOM 
NÆSTFORMAND?

brugerinddragelse er ikke set før, og det 
er et element, hvor David med De An-
bragtes Vilkår kan bringe vigtig erfaring 
og vinkler ind i politikudvikling, der før var 
blinde. 

”Vi vil gerne snakke anbragtes erfaringer 
op på lige fod med praksis og forskning. 
Erfaringer med anbringelse skal bruges 
til at se en indsats i et langt bredere per-
spektiv. Det er et livsperspektiv, som forsk-
ning og praksis ikke på samme måde 
kan give et perspektiv på, fordi de ofte 
har en snæver metodemæssig pointe 
og logik bag sit arbejdet. De vil opnå 
et mål med noget bestemt og det har 
tendens til at indsnævre blikket på, hvad 
der også tales ind i, for det levede liv, om 
det er relevant nedslag og hvad implika-
tionerne er for mennesket i indsatsen”, 
siger næstformanden.

Et af de tiltag David vil arbejde for i Rå-
det for Socialt Udsatte er, at de råd, der 
løbende nedsættes i landets kommuner, 
har en fast repræsentant med anbring-
elsesbaggrund.

”De unge skal involveres ude i kom-
munerne. De skal repræsenteres bredt, 
på tværs af forskellige grupper af 
mennesker i udsatte positioner. Og her 
ser jeg det nødvendigt at anbringelses-
baggrunde får en fast plads i de lokale 
råd. Det gælder både dem, som har 
været anbragt, men også de unge, som 
er anbragte på nuværende tidspunkt”, 
siger David.

Han forklarer, at anbringelse er den 
af de tidligste mest omsiggribende 
velfærdsindsats, som Danmark har. 

”Anbringelse har potentiale til at flytte 
bjerge hvis den lykkes, men når den 
ikke gør det, ser vi tidligere anbragte 
repræsenteret i alle udsatte grupper. 
Hvis vi vil mindske andelen af menne-
sker i socialt udsatte positioner, er det 
derfor afgørende, at der kommer viden 
tilbage, til den tidligste indsats de har 
været i om, hvordan de oftere sikrer 
de rette muligheder for børn og unge 
til at kunne få en god kurs i livet. Udsat-
terådene skal være med til at evaluere 
lokale anbringelsesindsatser, så vi kan 
blive klogere og lave en bedre anbring-
else for de næste”, fortæller David.

Rådet for Socialt Udsatte fungerer som talerøret ind på Chris-
tiansborg for landets socialt udsatte grupper. Rådet inddeler 
sit arbejde i følgende indsatsområder indenfor udsathed: 

• Hjemløshed

• Udsatte unge

• Fattigdom

• Uden for beskæftigelse

• Psykisk lidelse

• Prostitution

• Ulighed i sundhed

• Misbrug

• Udsatte grønlændere

• Retsikkerhed

RÅDET FOR 
SOCIALT UDSATTE: 

Rådet for Socialt Udsatte har 8-12 medlemmer. De udpeges af social- 
og indenrigsministeren for en fireårig periode, på baggrund af deres 
indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. I 2020 er medlem-
merne:

• Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte, direktør i Hjem til 
Alle Alliancen 

• David Adrian Pedersen, næstformand i Rådet for Socialt Udsatte, 
formand for De Anbragtes Vilkår

• Christina Strauss, formand for SAND – de hjemløses landsorganisa-
tion

• Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af Væresteder

• Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær

• Kira West, forstander for Reden København og formand for Region 
Hovedstadens Udsatteråd

• Kristian Würtz, rådmand Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus 
kommune

• Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisa-
tion

• Nina Brünes, faglig konsulent i Region Hovedstadens socialsygeple-
jerskeordning
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De Anbragtes Vilkår er støttet 
af Egmont Fondens Spirepro-
gram. Selv udtaler Egmont 
Fonden, at de “... støtter De 
Anbragtes Vilkår, fordi fore-
ningen giver anbragte og 
tidligere anbragte en tydelig 
stemme i debatten.” Vi vil 
gerne sige stor tak til Egmont 
Fonden for samarbejdet. 
Spireprogrammet har spillet 
en afgørende rolle i udviklin-
gen af foreningen og eta-
bleringen af De Anbragtes 
Vilkår som en stærk bruger-
organisation. Som forening 
er vi glade for samarbejdet 
med Egmont Fonden, der i en 
helt særlig grad spiller en rolle 
for anbragte børn og unge 
gennem flere af deres pro-
grammer. 

Også stor tak til Bikubenfond-
en. Bikubenfonden gav os en 
økonomisk håndsrækning, 
da anbringelsesområdet blev 
storpolitik og har dermed 
spillet en stor rolle i udviklingen 
af vores anbefalinger til den 
nuværende reformproces. Bi-
kubenfonden har også støttet 
os i vores ellers planlagte delt-
agelse på årets Folkemøde, 
før det blev aflyst. 

I forbindelse med Folkemødet 
skal også lyde en tak til Rud 
Pedersen, for at ville stille en 
scene til rådighed for os på 
årets Folkemøde.

En ganske særlig tak skal 
desuden lyde til Radisson 
Blu, der både lagde hus til 
og sørgede for alle vores 
gæster til årets Topmøder 
i København og Århus; 
COFOCO, der donerede 
en flot og lækker jule-
frokost til vores advisory 
board af tidlige anbragte 
og Udbudsvagten, der har 
doneret os et abonnement 
uden omkostninger, så vi 
kan opretholde et system-
atisk overblik over tiltag på 
anbringelsesområdet rundt 
om i landet. 

Derudover har det grafiske 
designbureau Essensen 
gjort et stort arbejde for 
foreningen, ved at desig-
ne og skabe vores grafiske 
identitet samt en række, 
konkrete grafiske produkter. 

Og så selvfølgelig en kæm-
pe tak til alle vores med-
lemmer og frivillige!I er med 
til at løfte opgaven i det 
daglige, og er afgørende 
for kvalificeringen af vores 
viden og rådgivning af den 
samlede opgave. 

Tak, for rådgivning til Martin 
Eilschou, Camilla Sehestedt 
Juul, Eva Worm, Mette Wal-
sted Vestergaard, Ida Willig 
og Morten Saxnæs.

2790 FØLGERE PÅ FACEBOOK
 

1283 FØLGERE PÅ LINKEDIN
 

239 FØLGERE PÅ TWITTER TAK FOR I ÅR! 54 GANGE HAR DE 
ANBRAGTES VILKÅR 
HAFT DE ANBRAGTES 
STEMME I PRESSEN 

3 GANGE ER VI UDKOMMET 
MED DEBATINDLÆG 
I DAGBLADE SOM 
FX ALTINGET OG 
INFORMATION, HVOR VI 
HAR TALT ANBRAGTE 
BØRN OG UNGES 
SAG

‘VORES RÆKKEVIDDE’

STOR TAK TIL VORES DONORER

120 ORDINÆRE- OG 
STØTTEMEDLEMMER  

535 MÅNEDLIGE BESØG PÅ  
WWW.DEANBRAGTESVILKAR.DK 

Nogen holder en velfortjent pause, mens andre 
udfærdiger opdateringer til de sociale medier på 
Folkemødet 2019

http://www.deanbragtesvilkar.dk
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Bestyrelse  
De Anbragtes Vilkårs bestyrelse har af 9 
medlemmer, der vælges for 2 år ad gan-
gen og arbejder frivilligt. Det er vedtægts-
bestemt at minimum halvdelen af besty-
relsen, skal have anbringelsesbaggrund. 
På nuværende tidspunkt har 5 besty-
relsesmedlemmer anbringelsesbaggrund. 

Ledelse 
De Anbragtes Vilkårs ledelse består af 
bestyrelsesformand David Pedersen, der 
både står forrest på bestyrelsesarbejdet, 
lige såvel som han er repræsentant for 
foreningens daglige arbejde. Inger Win-
ther Johannsen er foreningens sekretariat-
sleder, der har overblik over samt leder og 
fordeler det daglige arbejde. David og In-
ger arbejder til hverdag  tæt sammen om 
beslutninger og retninger for foreningen. 

Kontakt 
Du kan altid kontakte De Anbragtes Vilkår 
via mail, telefon eller på de sociale medi-
er. Hvad end du er nuværende anbragt, 
tidligere anbragt, fagperson, politiker eller 
noget helt andet, vil vi altid gerne høre fra 
dig. 

Sekretariatsleder 

Inger Winther Johannsen 
+45 22710625 
inger@deanbragtesvilkar.dk  

Bestyrelsesformand 

David Adrian Pedersen 
+45 24623929 
formand@deanbragtesvilkar.dk

www.deanbragtesvilkar.dk

Du finder os desuden på  
Facebook, Twitter og LinkedIn

 Et stærkt budskab fra en nuværende anbragt 

http://www.deanbragtesvilkar.dk
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