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ÅRSRAPPORT 
2020/2021
De Anbragtes Vilkår er en socialpolitisk interesseorganisation stiftet af 
tidligere anbragte, der arbejder for og sammen med både nuværen-
de og tidligere anbragte. Det er foreningens vision at være medskabe-
re af et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position 
og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. 

Foreningen arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes 
vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig 
plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med 
henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte i 
Danmark. I denne årsrapport kan du læse om vores arbejde i 2020/ 
2021. 

Rigtig god læselyst. 
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CA. 50% AF ANBRAGTE 
DRENGE OG 36% AN-
BRAGTE PIGER FÆRDIGGØR 
IKKE 9. KLASSE MED AF-
GANGSPRØVE1

CA. 36 % AF UNGE HJEM-
LØSE HAR ANBRINGELSES-
BAGGRUND3

CA. 50 % AF BØRN, DER AN-
BRINGES I ALDEREN 0-5 ÅR, 
HAR MINDST ÉN FORÆLDER 
MED ANBRINGELSESBAG-
GRUND1

50% AF ANBRAGTE BØRN 
PÅ DØGNINSTITUTION 
FØLER, AT DE SJÆLDENT 
KAN FÅ RÅD OG STØTTE. 
DET SAMME GÆLDER FOR 
OMKRING 10-13% AF DE 
BØRN, DER ER ANBRAGT 
I SLÆGTSPLEJE OG FAMI-
LIEPLEJE2

HVER 5. ANBRAGTE BARN 
HAR HAFT 4 ELLER FLERE 
SAGSBEHANDLERE INDEN 
FOR SENESTE ÅR2

13% AF TIDLIGERE AN-
BRAGTE ER PÅ KONTANTH-
JÆLP SOM 30-ÅRIG. FOR 
IKKE-TIDLIGERE ANBRAGTE 
ER DET CA 2%4

62% AF TIDLIGERE AN-
BRAGTE MODTAGER EFT-
ERVÆRN1

13.600 BØRN OG UNGE 
UNDER 18 ÅR ER ANBRAGT I 
DANMARK. 
DET UDGØR CA. 1 % AF 
ALLE BØRN OG UNGE5

8.559 ER ANBRAGT I PLEJE-
FAMILIE5

4.073 ER ANBRAGT PÅ 
DØGNINSTITUTION ELLER 
OPHOLDSSTED5

1: Social- og indenrigsministeriet, 2020: Socialpolitisk redegørelse
2: Rambøll, 2018: Anbragte børn og unges trivsel
3: Vive, Bikubenfonden, Helsefonden, 2020: Hjemløshed i ungdommen
4: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2020: Anbragte børn
5: Danmarks statistik, 2021

ANBRINGELSESOMRÅDET I TAL
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Året 2020/2021 har været et storpolitisk år, der i 
høj grad har handlet om den kommende reform 
’Børnene Først’. Mette Fredriksen slog tonen an 
i sin nytårstale d. 1. januar 2020. Det medførte 
stor opmærksomhed på anbringelsesområdet, 
og året er gået med ordførermøder, høringer og 
oplæg for ministeren og departementet. Det har 
været stort at se, hvordan vores stemmer – erfa-
ringer fra det levede liv – har fået lov at fylde.

D. 27. januar kom så det længe ventede udspil 
’Børnene Først’ fra regeringen. Det er et vigtigt 
og ambitiøst udspil, der vil skabe rammerne for, 
at flere anbragte børn og unge kan få en sam-
menhængende og tryg barndom. 

Forhandlingerne er i skrivende stund i gang, og 
vi arbejder løbende på at sætte så stort et præg 
på aftalen som muligt. For at blive klogere og 
mere konkrete på udspillets kvalitet afholdt vi 
bl.a. et digitalt topmøde, hvor vi drøftede ud-
spillet med mere end 80 tidligere anbragte. Det 
resulterede i en række konkrete anbefalinger til 
den kommende reform. Disse anbefalinger har vi 
i februar afleveret til alle relevante politikere. 

Særlig vigtigt er det, at udspillet vil give fle-
re rettigheder til anbragte børn og unge. Vi er 
enige med regeringen i, at vi må sikre og øge 
børns rettigheder. Børnenes stemme skal høres 
og tillægges værdi, når der skal træffes be-
slutninger i deres liv. Derudover er retten til en 
’second opinion’ en vigtig kursændring, som kan 
reducere magtesløshed og skadelige fejl. Der er 
dog en række opmærksomhedspunkter, bl.a. at 
det skal tage højde for det socialfaglige skøn, at 
processen ikke må blive for lang, og at der skal 
iværksættes en indsats for barnets trivsel, såfremt 
barnet ikke får medhold. 
 

To ting vi savner i udspillet i særlig grad, er:

• En døgntilbudsreform 
Ligesom der lægges op til en plejefamiliere-
form, mener vi, at man bør gentænke døgn-
tilbudsområdet. Der er brug for en udvikling 
af både organiseringen og kulturen. Ved 
at se de to reformer i sammenhæng kan vi 
dyrke det, der fungerer for begge, og måske 
endda bygge helt nye anbringelsesformer.

• At efterværn bliver en ret 
I udspillet lægges op til en analyse af områ-
det. Vi håber, at denne bliver prioriteret og 
får fokus på, hvad det vil koste at skabe det 
helt rette efterværn. Vi mener under alle om-
stændigheder, at efterværn skal være en ret. 

ET SPECIELT ÅR, MEN MED NYE 
MULIGHEDER
Året 2020/2021 har også været et år præget af 
covid-19 og nedlukning. I forbindelse med det, 
har vi siddet med i det politiske partnerskab for 
genåbningen med fokus på, hvordan vi passer 
på børn og unge. Vi har særligt haft fokus på 
trivsel i anbringelseshjemmet, samvær og fasthol-
delse i skolen. 

Som forening er vi naturligvis også mærket af 
et svært år. Vi savner at kunne mødes fysisk og 
lave vores arbejde - både eksternt med praksis 
og politikere, men særligt internt. Det er en stor 
del af vores arbejde at kunne mødes, udveksle 
erfaringer og tænke nye tanker. En kæmpe ros 
til alle vores frivillige! Det har været stærkt at se, 
hvordan de deltager digitalt, tilgiver vores stejle 
læringskurve og nu holder oplæg på teams. 

FORMANDEN HAR 
ORDET
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FORMANDEN HAR 
ORDET

Vores årlige topmøde måtte ligeledes afvikles digitalt 
i år. Konkret har vi afholdt tre topmøder med tidligere 
anbragte. Her har omdrejningspunktet været vores 
årstema ’Et rigtigt hjem’. Det er valgt, fordi vi mener, 
at alle anbragte børn og unge har brug for et rigtigt 
hjem, med tryghed og ægte relationer. Og de har 
brug for at blive den del af et lokalsamfund, at have 
mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter og have ven-
ner, samt at anbringelseshjemmet har et godt samar-
bejde med den biologiske familie, så man kan have 
en, for den anbragte selv, meningsfuld relation til sit 
ophav. Det er også noget, et rigtigt hjem tager an-
svar for. I kommende år skal vi udrulle de erfaringer 
og anbefalinger, der er kommet ud af topmøderne.

ORGANISATIONENS FUNDAMENT  
STYRKES
De Anbragtes Vilkår er fortsat i en rivende udvikling 
og oplever en stadigt stigende efterspørgsel og 
behov for foreningens viden og arbejde. Derfor har 
vi fået vores helt eget kontor – en base, hvor både 
sekretariat og frivillige kan arbejde sammen om at 
styrke fremtidens anbringelsesområde. Vi glæder os 
til, at det kan komme rigtigt i brug, når nedlukningen 
er helt overstået.

En milepæl det sidste år har været, at De Anbrag-
tes Vilkår er kommet på finansloven. Det er en stor 
blåstempling af foreningens arbejde, som vi er glade 
for og stolte over. At blive regnet for en relevant sam-
fundsaktør, der kan oplyse både praksis og politik, 
bekræfter derudover, at man i større grad ønsker at 
lytte til og inddrage dem, som det hele handler om, 
når man vil styrke anbringelsesområdet – nemlig de 
anbragte selv. 

Som om det ikke var nok, har året budt på flere vigti-
ge anerkendelser i form af to priser: Kronprinsparrets 
Sociale Stjernedryspris og Menneskerettighedsprisen - 
to stærke opmærksomheder, der har styrket forenin-
gens platform. 

Selvom det på mange måder har været et svært og 
skørt år, har det altså også været et stort og bekræf-
tende år for foreningen, som har bragt flere mulighe-
der for indflydelse med sig.

Vi glæder os til et politisk år, et år med vaccinehåb, 
et år med kommunalvalg og mere samarbejde med 
både vores frivillige og alle vores gode samarbejds-
partnere. 

David Adrian Pedersen, 
Bestyrelsesformand i De Anbragtes Vilkår

Det sidste år har De Anbragtes Vilkår for alvor cementeret sig 
som en interesseorganisation for anbragte, der er kommet 
for at blive. Finanslovspladsen, Kronprinsparrets pris og 
Menneskerettighedsprisen har udvidet platformen og vores 
mulighed for indflydelse.“
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De Anbragtes Vilkår er en forening for, med og af 
nuværende anbragte. Foreningen blev skabt i 2013 
af tidligere anbragte med en vision om, at anbrin-
gelser formår at løfte børn ud af en udsat position 
og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde 
potentiale. Vores hovedopgave er at indsamle vi-
den og erfaringer fra både tidligere og nuværende 
anbragte, for herefter at bearbejde og systematise-
re den viden, og kommunikere den ud til politikere, 
forskning og praksis. 

Vi tror på, at levede erfaringer fra tidligere og 
nuværende anbragte er en vigtig kilde til at styrke 
fremtidens anbringelse. Ud fra denne overbevisning 
tilstræber vi at være et nuanceret talerør ind på 
anbringelsesområdet. Vi tror på, at den enkeltes 
historie i kontekst til de manges, kan skabe foran-
dring. 

ARBEJDET I DE  
ANBRAGTES VILKÅR

Hvem er ’de frivillige’? 
 
Alt arbejde i foreningen er drevet og løftes af en lang række frivillige, der har anbringelsesbaggrund. Det er altid 
foreningens frivillige eller bestyrelsesmedlemmer med anbringelsesbaggrund, der tager til politiske høringer, holder 
oplæg eller deltager i debatter på anbringelsesområdet. Det er foreningens dna og største stolthed at kunne 
mobilisere så mange mennesker med anbringelsesbaggrund og gøre foreningen til talerør for brugerperspektivet. 

Personlig  
empowerment

De mange 
historier giver en 
samlet ny viden

Forandring i 
praksis

Nye rammer og 
strukturer

Lovgivning, 
økonomisk og 

strukturelt

Mindsker ulighed 
mellem anbrag-

te og ikke-an-
bragte
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 ÅRSTEMA OG DIGITALE TOPMØDER:  

ET RIGTIGT HJEM
I 2021 udfordrede corona De Anbragtes Vilkårs 
topmøde, som almindeligvis ville have være en 
fysisk begivenhed. Arrangementet blev omlagt til 
tre digitale events, hvor flere end 50 tidligere an-
bragte deltog. De delte deres erfaringer med og 
holdninger til, hvad et rigtigt hjem skal være - og 
hvad der er vigtigt, når målet er, at alle anbragte 
børn og unge skal have en tryg barndom og de 
bedste forudsætninger for at deltage på lige fod 
med børn, som bor med deres biologiske forældre. 
Her deler vi centrale nedslag fra arrangementerne.

”I ET RIGTIGT HJEM ER DER OGSÅ 
RIGTIGE MENNESKER”
Et rigtigt hjem skal der altså være mennesker, 
som er sig selv – som møder et barn som menne-
ske. Som anbragt barn har man brug for at have 
mennesker omkring sig, der tør give noget af sig 
selv. Det er kernen i en tryg base og ægte, hjem-
lige rammer, uanset om man bor i plejefamilie 
eller på et døgntilbud. 

Hvor får vi vores viden fra?  

Vi får vores viden på mange forskellige måder. Hos De 
Anbragtes Vilkår kommer viden fra det levede liv. Vi har 
en ekspertgruppe, som består af nuværende anbragte og 
et advisory board af tidligere anbragte. På stormøder og i 
arbejdsgrupper deler vores frivillige deres erfaringer, kvalifi-
cerer vores problemforståelse og udvikler både visionære 
og konkrete anbefalinger. Vi besøger derudover døgntilbud. 
Vi afholder årligt topmøder for tidligere anbragte og endelig 
samarbejder vi tæt med andre brugerorganisationer.

Hvordan arbejder vi med vores viden? 

Vi bearbejder og systematiserer vores viden til konkrete 
anbefalinger til anbringelsesområdet. Vores vidensbank er 
altid i proces. Det er vigtigt for os, at vores frivillige altid er 
med til at udvikle, bearbejde og kvalificere den viden og de 
indsatser, som vi bringer ud i verden. 

Hvor ender vores arbejde? 
 
Vores anbefalinger, perspektiver og viden 
bliver kommunikeret ud til forskellige aktører 
på anbringelsesområdet. Vi er fx løbende i 
dialog med politikere, hvor vi fremlægger 
vores viden. Det samme gør vi for netværk 
og samarbejdspartnere i faglige organisati-
oner, såsom Plejefamilernes Landsforening, 
Dansk Socialrådgiverforening og Forenin-
gen af Døgn og Dagtilbud. Vi deler også 
vores viden om anbringelsesområdet med 
ledelsesorganisationer som Kommunernes 
Landsforening og Børne- og Kulturcheffor-
eningen. Vi bidrager desuden med viden 
ind i følgegrupper for forskning og udbre-
der vores erfaringer gennem debatter og 
konferencer. Vi tror på, at et tæt samarbej-
de med det felt vi arbejder i, er nøglen til 
at skabe bæredygtige forandringer.
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En deltager fortalte: ”Jeg havde det allerbedst, 
når det blev glemt, eller ikke taget hensyn til, at 
jeg var plejebarn - men bare var et barn i famili-
en.” Oplevelsen af at høre til – eller det modsatte 
– er for mange også forbundet med at være med 
på lige fod, når familien tager i sommerhus, når 
mormor er på besøg, til jul osv.  

”NÅR MAN SELV FÅR BØRN, 
FINDER MAN UD AF, HVOR 
VIGTIGT DET ER, AT MAN SOM 
BARN BLIVER SET OG HØRT. DET 
HAR JEG ALDRIG SELV OPLEVET… 
TVÆRTIMOD!”

Hos de deltagere, der har boet på døgntilbud, 
går ønsket om at have voksne, der går ind i ægte 
relationer og ser det enkelte barn igen. Samtidig 
er der fokus på, hvordan man som anbragt 
barn kan få adgang til at deltage på lige fod i 
fællesskaber med andre børn.

”DER HVOR JEG BOEDE, MÅTTE 
MAN SOM UDGANGSPUNKT 
IKKE HAVE NOGEN MED HJEM - 
DET SKULLE AFTALES LANG TIL I 
FORVEJEN, HVIS DET VAR. SÅ DET 
PRØVEDE JEG KUN EN GANG.”

Alle børn – også anbragte – har brug for at føle sig 
som en del af og accepteret af et fællesskab. At 
det kan give udfordringer, når man er anbragt, træ-
der tydeligt frem på vores topmøder. Alt for mange 
anbragte børn og unge oplever, at deres voksne 
– plejeforældre eller pædagoger på døgntilbud 
– ikke tager forældreopgaven på sig; eksempelvis 
i relation til forældre i barnets klasse, som tager 
afstand, med støtte til at opretholde venskaber, at 
kunne have venner hjemme på besøg mm. Her har 
anbringelseshjemmet en opgave i at tage dialo-
gen, fortælle hvad det betyder at være anbragt, 
og at man trygt kan lade sit barn komme ”med 
hjem”, selvom kammeraten bor på et døgntilbud.

Hvorfor et rigtigt hjem?

Anbragte børn og unge har ofte en opvækst, der adskiller sig markant fra ikke-anbragte. 

Hos De Anbragtes Vilkår har vi en bred kontakt til både nuværende og tidligere anbragte. Her 
hører vi ofte om anbringelseshjem, der føles mere som pasning end som hjem, om problemer med 
at opretholde venskaber og at kunne have venner hjemme på besøg, om forhindringer for fritids-
aktiviteter. Det er ikke det, vi forbinder med et godt børneliv. 

Skal vi som samfund nå derhen, hvor en anbringelse reelt betyder tryghed, giver rammerne for 
et godt børneliv og er en trædesten til et voksenliv på lige vilkår, er der behov nytænkning. At bo 
på ”døgn” eller at bo i plejefamilie, skal ikke betyde dårligere vilkår for at være barn. Fastholder 
vi et fokus på den eksisterende tilbudsvifte, mener vi, at vi spærrer vejen for at skabe de rammer, 
anbragte børn og unge har brug for.

I stedet bør vi sætte fokus på, hvad de gode anbringelseshjem gør, og hvad der gør de forskellige 
former gode for hvem. Vi må sætte fokus på og forstærke det, der virker: 

…det, som giver tryghed

…de gode modeller for fællesskab med den biologiske familie

…de gode måder at styrke forældreopgaven i forhold til skolegang

… de gode erfaringer med at være en del af fritidsaktiviteter og andre fællesskaber udenfor an-
bringelseshjemmet 

…de gode erfaringer til at hjælpe den unge nænsomt ind i voksenlivet
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Hvorfor holder vi topmøder for tidligere anbragte? 

Vores topmøder inviterer alle tidligere anbragte til at bruge deres stemme. Deres oplevelser og er-
faringer er vigtige inputs til, hvordan vi bedst skaber rammerne for et styrket anbringelsesområde. 
Topmøderne bidrager desuden til at bryde et tabu, der stadig i alt for høj grad kendetegner an-
bringelsesområdet. Hvert år har vi deltagere, der for første gang taler åbent om deres anbringelse. 

Vi holder den 26. juni 2021 årets sidste topmøde - et politisk topmøde, som har fokus på at formidle 
anbefalinger til, hvad der skal til, for at alle anbragte børn får ’et rigtigt hjem’.

På et af topmøderne i år spurgte vi deltagerene, 
hvad der karakteriserede deres anbringelseshjem. 
Der blev skrevet disse ord. 

11



D. 12. juni 2020 – altså mange måneder før, regeringen kom med sit udspil – var en 
gruppe af frivillige samt medlemmer fra bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår, taget ind til 
Christiansborg for at overdrage social- og indenrigsminister Astrid Krag et anbefaling-
skatalog. I kataloget findes 29 konkrete anbefalinger til at styrke anbringelsesområdet. 
Anbefalingerne henvender sig til både politikere og praksis, og tager sit afsæt i vores 
topmøder 2020. De baserer sig således på erfaringer og oplevelser fra mere end 100 
tidligere anbragte. Håbet er, at vores anbefalinger vil spille ind i forbindelse med regerin-
gens forarbejder til den kommende reform ’Børnene Først’.

DE ANBRAGTES VILKÅR 
OG ’BØRNENE FØRST’

D. 6. december 2020 kunne man i Mandag 
Morgen læse et interview med De Anbragtes 
Vilkårs formand, David Adrian Pedersen, hvor han 
fortalte om foreningens ønsker og forventninger til 
det forestående reformudspil. Vi har fået lov til at 
bringe dele af artiklen fra Mandag Morgen her.

”I Danmark har vi to standarder for et børneliv. Der 
er børn, og så er der anbragte børn. Vi skaber ikke 
lige så trygge, sammenhængende og meningsful-
de børneliv for anbragte børn som for vores egne 
børn,” siger David og fortsætter:

”Hvis du gennem hele barndommen får at vide, 
at du er udfordret, at du ikke kan det samme som 
andre børn, så er det i sig selv en dårlig begyndel-
se på livet. Den indstilling er vores hovedkritik af 
systemet, som det fungerer i dag.”

”Vi har en faglighed i anbringelsen, der kredser om 
det traumatiserede barn, men den tilgang skaber 
tunnelsyn, der gør, at man kun ser barnets proble-
mer og aldrig når at vende blikket for at se på de 
omgivelser, vi giver de anbragte børn,” siger David 
videre. 

Vi var tidligt i tøjet d. 12. juni 2020, for at tale med DR Morgen om overleveringen af vores anbe-
falingskatalog til social- og indenrigsminister Astrid Krag.
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FRA ANBRINGELSE TIL DANNELSE
David peger på, at en anbringelse ikke skal 
være et indgreb, men et første skridt på vejen 
til en ny tilværelse. Det kræver lige så ambitiøse 
mål som for andre børn, men i dag strander ind-
satsen ofte ved processen, mens målet, et godt 
voksenliv, tabes af syne.

”I Danmark anbringer vi for at fjerne barnet fra 
den ulykkelige situation hjemme hos forældre-
ne. Men der bliver ikke set nok på, hvad der skal 
komme bagefter. Vi er først nu begyndt at tale 
om kvalitet i anbringelsen, så den kan blive det 
gode fundament, barnet kan bygge sit voksenliv 
på. Det handler om at vokse op og kunne blive 
et dannet menneske,” siger David.

Det lyder, som om det kan være svært at skrive 
ind i barnets lov? 

”Vi har et system, der alt for ofte ikke giver 
anbragte børn samme almene menneskelige 
dannelse som andre børn. Det skal vi prøve at 
bringe ind i lovgivningen. Man kan begynde 
med at knytte en betydningsfuld voksen til an-
bragte børn, som kan følge barnet på tværs af 
forskellige sammenhænge i barnets opvækst,” 
siger han.

Hvorfor er det vigtigt med en fast voksen?

”Når vi ikke har en fast voksen gennem bør-
nelivet, men skifter relationer hele tiden, lærer 
man også, at relationer er noget midlertidigt, at 
relationer ikke er noget, man kan regne med. Vi 
efterlyser et fokus på at skabe stabile relationer 
for anbragte børn.”

STYRK TILKNYTNINGEN
Til Mandag Morgen har David udpeget, hvad 
han ser som de tre vigtigste anbefalinger af de 
29, foreningen har sendt afsted mod Christians-
borg. Ønsket om en fast voksen er den første.

Målet er, at det skal være lettere at knytte en 
gennemgående betydningsfuld voksen til hvert 
af de anbragte børn, som også er der i de tilfæl-
de, hvor barnet må flytte og skifte opholdssted. 
Denne faste voksne skal være et fast holdepunkt 
i anbragte børns liv.

Anbefaling nummer fire handler om, at anbragte 
børn igennem deres opvækst bliver spurgt, om 
de har en voksen, de føler sig trygge ved.

Lige her griber David og De Anbragtes Vilkår 
ind i noget af det mest afgørende for anbragte 
børn: tilknytningen. 

”Det er svært at slå rod, fordi der er så meget 
midlertidighed,” siger David. 

BYG NETVÆRK
Det kortvarige og midlertidige har ikke bare be-
tydning i forhold til de voksne, men også i forhold 
til andre børn.  

”Det er svært at danne netværk med andre 
børn og unge, når man skifter bopæl så mange 
gange, som anbragte børn og unge gør det. Det 
gør det sværere at få et fritidsjob eller deltage 
i fritidsliv sammen med andre unge. Vi ved, at 
halvdelen af alle anbragte børn ikke er sammen 
med venner uden for anbringelsesstedet,” siger 
David.

Der er altså nogle meget gode grunde til, at 
David taler om faste voksne, netværk og tilknyt-
ninger, der varer ved.

”De tætte og vedvarende relationer til andre er 
også afgørende for at kunne skabe sig en livs-
fortælling. Det er vigtigt, at man kan gå tilbage 
i sine relationer, og bekræfte erindringer og sin 
egen livsfortælling. De vedvarende relationer er 
med til at skabe en bred og meningsfuld identi-
tet, sådan som det sker for andre børn og unge. 
Det bliver rodløst og identitetsløst for mange 
anbragte børn,” siger han.

David ønsker en gentænkning af den måde, 
Danmark anbringer på. I hele opvæksten skal 
der være fokus på at give børnene det bedst 
mulige ståsted som voksne, et rigtigt hjem med 
relationelle muligheder og adgange til lokalsam-
fund, der ligner dem, andre børn får skabt rundt 
om sig i løbet af deres opvækst. 
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DEN SVÆRESTE FØDSELSDAG 
For foreningen er det også afgørende, at støtten ikke 
slutter, når den unge fylder 18 eller 23.

”Jeg håber virkelig, barnets lov vil skabe en ny og 
mere solid bro ind i voksenlivet for anbragte unge. 
Hvis ikke vi får forbedret det nuværende system, vil 
det være en falliterklæring for det ansvar, samfundet 
tager på sig,” siger David. 

Mange anbragte unge begynder deres voksenliv på 
et langt mere usikkert fundament end deres jævn-
aldrende. Kun halvdelen har afsluttet folkeskolen 
med afgangseksamen efter 9. klasse, og ser man 
seks år frem i deres liv, har kun hver fjerde gennem-
ført en ungdomsuddannelse.

”Vi må ikke slippe de unge, når de fylder 18, men 
hjælpe dem i gang med et voksenliv, som andre 
unge får fra deres forældre. Vi mener, de unge skal 
have ret til at modtage efterværn, når de fylder 18,” 
siger David.

Også her mener han, der skal være fokus på målet 
for de unge, frem for at lade indsatsen strande ved 
et fokus på processen, som det ofte sker i dag.

”Det kan ofte handle for meget om processer og 
for lidt om målet. For os at se må der være tre mål, 
som basalt grundlag ind i voksenlivet: Vi skal sikre, de 
unge får et sted at bo, og at de er i gang med en 
uddannelse eller har fået et job, og så skal vi hjælpe 
dem til et stabilt og kapabelt netværk,” siger han.

Hvorfor er det samfundets opgave at hjælpe, når de 
unge er blevet voksne?

”Fordi samfundet har taget ansvaret på sig. Og fordi 
systemet i dag påvirker den unges livsbetingelser, 
nogle gange til den gode og andre gange til den 
dårlige side. Tænk på, at mange andre unge først 
flytter hjemmefra, når de bliver 21, de får altså støtte 
fra deres forældre i de første år af deres voksenliv og 
også i årene bagefter. Men som anbragt har man 
ikke den støtte, og mange har samtidig et mange 
gange dårligere udgangspunkt for at komme i gang 
med deres voksenliv.”

Flere frivillige i De Anbragtes Vilkår var med, da den officielle overlevering af vores anbefalinger 
til social- og ældreminister Astrid Krag fandt sted på Christiansborg
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DAV OVERTAGER 
DANMARKS  
FORSORGSMUSEUM

En række af de udstillere og formidlere, der var med, da De Anbragtes Vilkår overtog Danmarks Forsorgsmuseum.

Hvad er Danmarks Forsorgsmuseum?

Danmarks Forsorgsmuseum ligger i Svendborg og er Nordens 
bedst bevarede fattiggård. 

Fattiggården blev bygget i 1872 og fungerede som fattig-
gård frem til 1961. 

Når man blev indskrevet på fattiggården, mistede man sin fri-
hed, stemmeret og myndighed. Desuden var tvangsarbejde en 
del af hverdagen, uanset årsagen til at flytte på fattiggården.

I 1974 blev fattiggården lukket, da den blev anset for at 
være en “skamplet” for byen. 

Svendborg Museum overtog derefter bygningerne og fattig-
gården huser altså i dag Danmarks Forsorgsmuseum. 

En tidligere fattiggård i Svend-
borg skabte en lørdag i oktober 
et magisk møde på tværs af tid. 
Gennem personlige fortællinger 
fra frivillige i De Anbragtes Vilkår, 
der blev sat ind i museets histori-
ske rammer, forsøgte vi at kaste 
lys over de ligheder, der kan fin-
des i livet som ’systemets barn’, 
hvad end man var anbragt i 
60’erne, 90’erne eller 00’erne.  
Vi må tage ved lære af fortid 
og nutid, for at forstå praksis og 
os selv på nye måder og for at 
vi kan åbne nye diskussioner 
om, hvad vi ønsker os af tiden, 
der kommer. Det er nødvendigt, 
hvis vi skal evne at tænke frem-
tiden på en ny måde. 
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TRODS MODERNE ANBRINGELSER ER DER MINIMAL 
FORSKEL PÅ AT VÆRE ANBRAGT I 2021 OG 1960
Følgende er uddrag af en kronik bragt i Information d. 9/3 2021. Kronikken er skrevet af Sarah Smed, der 
er leder på Danmarks Forsorgsmuseum, Line Andreasen, der er frivillig i De Anbragtes Vilkår og Fransiska 
Mannerup, der er frivillig og bestyrelsesmedlem i De Anbragtes Vilkår. Vi har fået tilladelse til at bringe en 
tilpasset version af kronikken her. 

På toppen af en bakke i Svendborg ligger Nordens 
bedst bevarede fattiggård. Et sted, som har huset 
utallige skæbner fra kanten af samfundet, og som 
i dag skaber rammerne for Danmarks Forsorgsmu-
seum.

Museets fysiske rammer er rå, og det gamle pigtråds-
hegn og murene, som adskilte folk, er der stadig. 
Stemningen minder os om film fra 1960’erne, hvor 
børnehjemsbørn levede under dårlige vilkår. Vi mener, 
at netop Forsorgsmuseet kan og bør spille en rolle, når 
vi taler om fremtidens anbringelser. For desværre er 
de historiske tendenser, som museet viser, ikke et fuld-
stændig overstået kapitel. Nutiden tilbyder ikke altid 
tryggere rammer end tidligere tiders børneforsorg.

TRYGHED, KÆRLIGHED OG OMSORG
Køen ude foran den smalle port til museet tager 
fart på dagen for De Anbragtes Vilkår særudstil-
ling på museet. Inden de besøgende får adgang, 
bliver de bedt om at skrive de tre vigtigste elemen-
ter ned for et godt børneliv på en lille papirlap. Her 
går ord som tryghed, kærlighed, omsorg, fælles-
skaber og leg igen.

I hjørneværelset på museet er der en udstilling om 
Godhavnsdrengene. Her møder de besøgende 
J og H. De giver førstehåndsberetninger om den 
barske opvækst, den hårde tone og de talrige 
tæsk, som blev uddelt i den tid.

Inden mødet med de forskellige udstillere og deres historie, fortæller Jarl, der er frivillig i De Anbragtes Vilkår, om anbringelsesområdet generelt.
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Det er heldigvis mange år siden. Men desværre 
findes der stadig historier om udsatte børn, som 
har brug for kærlighed, men får det modsatte. 
Det erfarer de besøgende, når de drejer rundt 
om hjørnet og går ned ad den smalle gang, hvor 
tiden skrues 40 år frem til 00’erne.

Her møder man F og L, der kun for ganske nylig 
er kommet ud af deres anbringelser, men som 
også fortæller om utryghed, vold, fysiske over-
greb, magtanvendelser, sorg, desperation og 
fortvivlelse.

Der er selvfølgelig sket en styrkelse af anbringel-
sesområdet fra 1960’erne til i dag. Men i mødet 
med udstillerne, der har været anbragt i forskelli-
ge perioder, står det klart, at hvis man mister ret-
ten til at være barn, mens man er det, går man 
en vanskeligere fremtid i møde. Også i 2021.

Et rungende ekko af tavshed breder sig blandt 
de besøgende i løbet af rundturen i særudstillin-
gen. De besøgende er tydeligt berørt af de svæ-
re følelser, de møder i fortællingerne, og berørt 
af de glimt, de ser fra J, H, F og L’s opvækst. Det 
var sådan, de levede flere år, hvis ikke hele deres 
barndom.

ET KOMPLEKST SYSTEM
Særudstillingen var som en tidsrejse, hvor de be-
søgende fik indblik i, hvor meget der er forandret 
over de seneste 40 år: Fattiggården er blevet til et 
museum. Børnehjemsbørn arbejder ikke længere 
for at overleve. Tilsynet er i dag i tættere kontakt 
med børnene, og børn har fået flere rettigheder.

I løbet af alle de år er anbringelsesområdet gået 
fra at være et enkelt system, hvor man kunne afle-
vere et barn på trappetrinet om natten, til at være 
komplekst med en masse forskellige instanser og 
aktører, som alle har deres øjne på børnene. Men 
denne kompleksitet er ikke nødvendigvis lig med 
et bedre børneliv.

Selv om retssikkerhed og faglighed spiller en vigtig 
rolle, bliver det gode børneliv stadig udfordret i 
et systemperspektiv. Det forudsætter nemlig, at 
anbragte børn kan navigere rundt i et system med 
socialrådgivere, biologiske forældre, plejefamilier, 
pædagoger, kontaktpersoner, tilsyn, socialtilsyn, 
børnesamtaler, lovgivning, rettigheder, bevillinger, 
behandlinger, ofte en hel del flytninger, skoleskift, 
skolepauser, nye venner, nye voksne, regler, husor-
dener og traditioner.

Laura Helena, der er frivillig i De Anbragtes Vilkår, giver de besøgende indblik i livet som anbragt barn i 90erne og 00erne.
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DET VIGTIGE LIV
Kompleksiteten i systemet medfører ikke bare, at 
der stadig i dag er anbragte børn, der vokser op 
uden kram og kærlighed fra deres primære voks-
ne, men også at anbragte børn selv må opsøge 
helt basal information om deres liv og deres mulig-
heder, for eksempel hvor de skal bo.

Således handler en af historierne i særudstillingen 
om L. Hun fortæller, hvordan hun som kun 17-årig 
var i chok, da hun kunne læse i et referat fra bør-
ne-og ungeudvalgsmødet på kommunens hjem-
meside, at det var blevet besluttet, at det opholds-
sted, hun boede på, skulle lukke. Hun havde ingen 
information fået fra de voksne omkring sig – hver-
ken myndighed, pædagoger eller socialrådgiver.

Inden gæsterne forlader særudstillingen på muse-
et, skal de vende tilbage til spørgsmålet om, hvad 
der er vigtigt for det gode børneliv. Denne gang 
skal de dog fokusere på, hvad der er de vigtigste 
elementer i fremtidens politik på anbringelsesom-
rådet.

Andelen af besøgende, som igen skriver ’tryghed’ 
er blevet halveret i løbet af deres besøg. Det sam-
me gør sig gældende med ord som ’kærlighed’ 
og ’omsorg’. ’Fællesskaber’ og ’leg’ forsvinder helt 
ud. De basale ord, som dækker det gode børne-
liv, bliver erstattet af systemets ord: ’færre skift’, 
’efterværn’, ’rettigheder’, ’indflydelse’ og ’indivi-
dualitet’. Ord, man sjældent forventer, at børn skal 
have styr på.

DEN PROBLEMORIENTEREDE SAGSBE-
HANDLING
Det er vores håb, at oplevelsen, følelserne og 
fortællingerne fra fortidens fattiggård tydeliggør 
vigtigheden i at lade de gængse nøgleingredien-
ser for et godt børneliv være bærende på anbrin-
gelsesområdet i fremtiden.

For hvis vi virkelig mener, at vi vil gøre noget andet 
for nutidens anbragte og reformere området, så 
handler det ikke kun om flere rettigheder, en styr-
ket myndighed og mere stabilitet. Det kræver et 
reelt opgør med den problemorienterede sagsbe-
handling, der i alt for høj grad fokuserer på barnets 
handlemønstre og dermed skaber en forestilling 
om, at det er barnet, der er problemet. I stedet 

må fokus holdes på, hvordan der bliver skabt tryg-
hed, kærlighed og omsorg for det enkelte barn.

Der skal skabes adgang til andre fællesskaber, leg 
og aktiviteter uden for anbringelsesstedet, så bar-
net får lov til at udforme sin identitet og får lov til at 
være mere end bare det anbragte barn.

Kvalificeret behandling og retssikkerhed er afgø-
rende og en slags velfærdsstatslig systemstandard, 
som skal være på plads. Men leg og glæde må 
ikke tabes ind i formalia, for det er her, at børn 
bliver til mennesker.

Anbragte børn skal ikke blot overleve, men leve 
på lige fod som andre børn. Når vi kan bygge bro 
gennem tid, bør vi rette fokus på ingredienserne til 
et børneliv – og dermed huske at sikre plads og lyst 
til leg og reel barndom.

Laura Helena, der er frivillig i De Anbragtes Vilkår, giver de besøgende indblik i livet som anbragt barn i 90erne og 00erne.

Jan og Henrik – begge frivillige i De Anbragtes Vilkår – fortæller de besøgende 
om livet som anbragt barn i 60erne og 70erne.

En række centrale aktører på anbringelsesområdet lagde vejen forbi vores udstilling. 
På billedet ses (fra venstre mod højre) Christina Diekhöner (Bikubenfonden), Sarah 
Smed (leder på Danmarks Forsorgsmuseum), Søren Skjødt (formand i Foreningen af 
døgn- og dagtilbud (FADD)), Bo Hansen (borgmester i Svendborg komune) Pernille 
Busted (næstformand i De Anbragtes Vilkår), Astrid Krag (social- og ældreminister) 
og Verne Pedersen (forbundsnæstformand i Socialpædagogerne)
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LÆSERBREV FRA TO 
FRIVILLIGE 
 
“I LØBET AF OPVÆKSTEN UDSKIFTES DE VOKSNE, SOM ANBRAGTE BØRN HAR 
KNYTTET SIG TIL, GENTAGNE GANGE. OG DET ER BÅDE HÅRDT OG ENSOMT. 
DERFOR SKAL ANBRAGTE BØRN SIKRES, AT DEN SAMME VOKSNE FØLGER DEM 
FRA START TIL SLUT.”

Med dette citat indledtes et læserbrev, bragt i 
Information d. 25. november 2020. Læserbrevet er 
skrevet af to frivillige fra De Anbragtes Vilkår, Alexan-
der Sørensen og Emma-Luna Löwe Jensen og vi har 
fået lov til at gentrykke det her i vores årsrapport. 

Vi er begge tidligere anbragte. Derfor ved vi, at 
man som anbragt barn skal forholde sig til mange 
voksne. Med tiden lærte vi de fleste godt at kende. 
Men vi oplevede også utallige ufrivillige skift af de 
voksne. Det har sat dybe spor i os, og derfor vil vi 
dele vores tanker.

For når man mister sin kontaktperson, føles det, som 
om ens verden falder sammen. Igen. Man græder 
og græder, for nu skal man endnu en gang forhol-
de sig til det uvisse. Selv om det er ti år siden, at den 
ene af os mistede sin kontaktperson, er savnet ikke 
blevet mindre. For han var den første voksne, som i 
løbet af anbringelsen udviste kærlighed og omsorg.

I løbet af ens tid som anbragt forsvinder de voksne 
meget brat uden mulighed for at sige ordentligt 
farvel. Tiden efter var hver gang svær og kaotisk. 
Man er meget ked af det, og man føler sig ekstremt 
ensom. Gang på gang mister man dem, som man 
stoler allermest på, og som støtter og holder i hån-
den, når tingene er svære.

Og som anbragt kan man ikke lade være med at 
tænke:

»Hvorfor er de voksne blevet taget fra mig fra den 
ene dag til den anden?«

»Hvorfor mister jeg igen ham, jeg har lært så godt 
at kende?«

»Hvorfor kommer han ikke og besøger mig, når han 
har sagt, at han ville?«

Til sidst magter man ikke at skabe et forhold til flere 
voksne. Og i stedet begynder man at teste, om de 
voksne kan lide en, for at afkode, om de mon vil 
opretholde kontakten til en, når man selv eller de 
igen skulle flytte.

Som voksne sidder vi og har svært ved at dele 
minder fra vores barndom med nogen. Ingen at 
mindes vores første skiferie med; ingen at grine 
med, når vi kigger tilbage.

Inderst inde ved vi, at de voksne var på arbejde, 
og at vores kontaktperson fik løn for at kramme 
os. Men havde vi ikke også krav på betingelsesløs 
kærlighed fra det, der var vores primære omsorgs-
personer?

Vi mener, at anbragte børn skal sikres, at den 
samme voksne følger dem fra start til slut. De skal 
have et team af kontaktpersoner, så de altid har 
en ’mor’ og en ’far’ på institutionen. Den biologi-
ske familie skal desuden altid inddrages så meget 
som muligt.

Det er nok svært helt at undgå en følelse af sorg og 
afmagt for barnet i overgangen fra én primær vok-
sen til en anden. Men blot et julekort fra vores første 
kontaktperson havde gjort en kæmpe forskel.
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Hvad betød det for Alexander at få læserbrevet 
trykt?

“Emnet i læserbrevet har stor betydning både 
for mig og andre tidligere anbragte, jeg kender. 
Derfor betød det også meget at kunne kaste 
lys på det. Jeg modtog faktisk efterfølgende en 
julehilsen fra min tidligere kontaktperson. Hun 
skrev, at hun var stolt af mig. Og så blev jeg stolt 
– for det betød, at vores budskab var kommet 
ud. Jeg håber, at hun og andre fagpersoner, 
som har læst læserbrevet, husker at tage det 
med videre.”

EMMA-LUNA LÖWE JENSEN, 
FRIVILLIG I DE ANBRAGTES VILKÅR

ALEXANDER SØRENSEN,  
FRIVILLIG I DE ANBRAGTES VILKÅR

Hvad betød det for Emma-Luna at få læserbrevet 
trykt?

”Det at få trykt mine holdninger og erfaringer 
betød virkelig meget. Det blev ægte og virkeligt. 
Jeg kan mærke på den respons, jeg får fra ven-
ner og bekendte, at mine erfaringer gør et ind-
tryk. På den måde bliver mine perspektiver vigti-
ge. Og det er det, der driver mig til at fortsætte 
arbejdet for et bedre anbringelsesområde.”
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DAVS AKTIVITETER 
2020-2021
I løbet af det forgangne år har De Anbragtes Vilkår både afholdt 
og deltaget i en række aktiviteter. Udover dem, vi har medtaget 
her, kommer en lang række gæsteforelæsninger på Københavns 
Professionshøjskole, deltagelse i følgegrupper og høringer i 
forbindelse bl.a. regeringens reformudspil og meget mere. 

FEBRUAR 2020
KONFERENCE

AUGUST 2020
STORMØDE I ÅRHUS

SEPTEMBER 2020
TOPMØDE MED SL

JUNI 2020
OVERLEVERING AF 
ANBEFALINGSKAT-

ALOG

SEPTEMBER 2020
KONFERENCE OM 

FREMTIDENS EFT-
ERVÆRN

1. Konference: Anbragt før, nu og i fremtiden,  
februar 2020. 
Vores bestyrelsesformand David deltog sammen med Vibeke Nielsen og Poul Erik 
Rasmussen fra foreningen Godhavn til konferencen på Københavns Profession-
shøjskole, hvor der blev sat fokus på forskelle og ligheder i anbringelser på tværs 
af tid. 

2. Ministeren tager imod DAVs anbefalinger, juni 2020.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag modtog vores anbefalingskatalog, som 
er baseret på de levede erfaringer, vi indsamlede på topmøderne med tidligere 
anbragte i 2020, samt vores ekspertgruppe af nuværende anbragte. 

3. Stormøde i Århus, august 2020.
Vi afholdt vores første stormøde i Jylland for frivillige, tidligere anbragte. I marts 
2021 har vi ca. 15 frivillige i Jylland. 

4. Konference om fremtidens efterværn,  
september 2020.
De Anbragtes Vilkår stillede op med 4 repræsentanter til en paneldebat, da 
vi som en del af både Policy Lab og Alliancen for anbragte børn og unge, 
afholdte konference på Christiansborg omkring et styrket fremtidigt efterværn i 
forbindelse med lanceringen af et nyt anbefalingskatalog.

5. Socialpolitisk topmøde med Socialpædagogernes 
Landsforbund, september 2020.
Leika, der er bestyrelsesmedlem og frivillig i De Anbragtes Vilkår deltog ved 
dette topmøde, for, via egne erfaringer, at sætte fokus på vigtigheden af en 
stærk faglighed på døgninstitutioner for at skabe et trygt anbringelseshjem. 
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OKTOBER 2020
UDSTILLING PÅ 

DANMARKS FOR-
SORGSMUSEUM

DECEMBER 2020
MENNESKE- 

RETTIGHEDSPRISEN 
2020

JANUAR/MARTS 2021
DIGITALE TOPMØDER

OKTOBER 2020
KRONPRINSPAR-

RETS SOCIALE 
STJERNEDRYSPRIS

JANUAR 2021 
REFORMUDSPIL PÅ 
’BØRNENE FØRST’

6. Udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum,  
oktober 2020.
I samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg afholdte De An-
bragtes Vilkår en særudstilling, hvor omdrejningspunktet var anbringelsen på 
tværs af generationer. En række af foreningens frivillige formidlede gennem 
egne personlige udstillinger oplevelser og perspektiver på livet som anbragt 
gennem tiden. Mere end 100 gæster besøgte udstillingen.

7. Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris 2020,  
oktober 2020. 
Vi modtog Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris, for på ”en ambitiøs, kompe-
tent og nyskabende måde at sikre, at anbragte børn og unges erfaringer og 
stemmer bliver hørt”. Vores bestyrelsesformand David er sammen med 4 øvrige 
repræsentanter fra De Anbragtes Vilkår i Randers for at modtage prisen. 

8. Menneskerettighedsprisen 2020, december 2020. 
Sammen med foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel (RIFT) modtog vi Rådet 
for Menneskerettigheders hæderspris. Vi modtog den på baggrund af vores 
arbejde med børns og forældres retssikkerhed på anbringelsesområdet. 

9. Reformudspil på ’Børnene Først’, januar 2021
Det første udspil til en kommende reform på anbringelsesområdet kom. Vi var 
med til brief med Astrid Krag inden det blev offentliggjort, og vi har efterfølgende 
deltaget i ordførermøder for at styrke anbringelsesområdet.

10. Digitale Topmøder, februar/ marts 2021.
Vores årlige topmøde blev grundet situationen med covid-19 omlagt til 3 digitale 
topmøder. Ud fra årets tema “et rigtigt hjem” satte ca. 125 deltagere fokus på, 
hvordan vi i højere grad kan skabe et godt og trygt anbringelseshjem for frem-
tidens børn og unge.

Generalforsamling 2020
Stormøde for frivillige, 

København

Politisk dialogmøde om 
samarbejdet med det 

 biologiske hjem Formanden i TV2 NEWS

Webinar om DAVs anbefalinger 
til ‘Børnene Først’

Dialogmøde om fremtidens 
handleplaner på Børsen

Digitalt dialogmøde med statsminis-
ter Mette Frederiksen og social- og 

ældreminister Astrid Krag
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Fem af vores frivillige skrev sådan her i et debatind-
læg i Politiken d. 2. juli: ”Efterværn er et tilbud, den 
unge kan modtage til sit 23. år. Alligevel står man-
ge af os tidligere anbragte allerede som 18-19-åri-
ge helt på egne ben uden en primæromsorgsper-
son, der f.eks. kan hjælpemed at flytte, give trøst 
i en svær situation, fejre at man har fået det job, 
man søgte, har klaret en eksamen eller hjælpe 
med at fylde køleskabet sidst på måneden.”

Derfor arbejder vi i De Anbragtes Vilkår for, at efter-
værn bliver en ret

I regeringens nye udspil ’Børnene Først’ lægges 
der op til en analyse af efterværn – det er en 
god start. Vi håber dog, at en sådan analyse bli-
ver prioriteret gennemført hurtigst muligt og med 
fokus på, hvad det vil koste at skabe det helt ret-
te efterværn. Vi deler nemlig vurderingen af, at 
noget af det eksisterende, kan omlægges til en 
ny og bedre indsats. Men allerede nu burde alle 
være enige om, at efterværn skal være en ret.

DE TIDLIGERE ANBRAGTES STEMME
Derfor har vi også brugt året, der er gået, på 
at holde politikerne til ilden. 1. september 2020 
afholdt vi sammen med en række andre aktører 
i ’Alliancen for anbragte børn og unge’ og i sam-
arbejde med Bikubenfonden en konference om 
vigtigheden af efterværn. På konferencen del-
tog social- og indenrigsminister Astrid Krag, en 
række socialordførere og andre centrale aktører 
på anbringelsesområdet.

Konferencen stod på skuldrene af et ambitiøst 
samarbejde i Bikubenfondens ’Policy Lab’. Her var 
en række organisationer, herunder De Anbragtes 
Vilkår, tidligere på året gået sammen om at udar-
bejde anbefalinger til at sikre anbragte unge en 
god støtte i overgangen til voksenlivet. 

På konferencen var fem af De Anbragtes Vilkårs 
frivillige i panel på lige fod med både ordførere 
og eksperter. Det er et mål for os som forening, at 

ET NYT EFTERVÆRN 
BLIVER AFGØRENDE

 
NÅR KOMMUNEN PÅTAGER SIG ET FORÆLDREANSVAR, BØR 
KOMMUNEN FØLGE DET TIL DØRS. MEN OVERGANGEN TIL 
VOKSENLIVET ER OFTE FORBUNDET MED STORE UDFORDRINGER 
FOR MANGE ANBRAGTE UNGE.  
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brugerperspektivet i langt højere grad 
får mulighed for at deltage som lige-
værdig aktør med det faglige, forsk-
ningsmæssige og politiske perspektiv.

Line Andreasen er sammen med tre 
af de øvrige panelister frivillige i De 
Anbragtes Vilkår. Hun har efterføl-
gende fortalt om den styrke, der lå i 
at deltage på konferencen: ”Det var 
en ekstremt vigtig konference, både 
for mig som tidligere anbragt og for 
området. Budskaberne fra os i panelet 
og Policy Lab var vigtige at få ud. Men 

ligeså vigtigt var det, at vi som tidlige-
re anbragte faktisk blev hørt. At der nu 
var et sted, hvor man lyttede til vores 
stemme.”

Meldingen fra de fem panelister var 
klar: ”Hvis vi vil se bedre statistikker for 
fremtidens anbragte børn og unge, 
må samfundet også tage forældreop-
gaven på sig, indtil vi faktisk er landet 
på benene. Succeskriteriet må være 
at hjælpe os til at få en uddannelse 
eller job, en bolig og et netværk. Og 
først slippe, når vi er klar til det.”

”VI MÅ HUSKE PÅ, AT ANDRE UNGE 
KAN LÆNE SIG OP AD DERES 
FORÆLDRE OG FORBEREDE SIG 
LANGSOMT PÅ VOKSENLIVET. 
DEN MULIGHED HAR 
ANBRAGTE UNGE IKKE.”

- DAVID, FORMAND FOR 
DE ANBRAGTES VILKÅR

”HVER GANG EN UNG MISTER FODFÆSTE OG HAVNER 
I HJEMLØSHED UDEN JOB OG UDDANNELSE, ER DET 
EN FALLITERKLÆRING FOR SAMFUNDET. VI SKAL SE 
ANBRAGTE UNGE SOM EN RESSOURCE, VI KAN OG VIL 
INVESTERE I, FORDI DENNE GRUPPE ER VORES ANSVAR, 
OG DET BETALER SIG,” 
 
- DAVID, FORMAND FOR DE ANBRAGTES VILKÅR
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HVAD BETYDER ET NYT EFTERVÆRN?
I De Anbragtes Vilkår har vi en række konkrete ønsker il 
’Børnene Først’ i forhold til overgangen til voksenlivet:

• Ret til efterværn 
Det skal ikke være et spørgsmål om, kommunen skal 
give efterværn, men hvordan. Det giver mulighed for 
at sammentænke indsatsen fra barnets anbringelse og 
helt ind i det unge voksenliv. Det vil fjerne den stressen-
de faktor, der i dag er i anbragte børns liv, hvor deres 
fremtid afgøres i et 17½-års-udvalg, hvor du hverken må 
være for god eller for dårlig til at få efterværn.

• … og at det udvides til det 25. år 
I dag har man kun mulighed for at få efterværn til det 
23. år. Ved at udvide det kan der laves en langsigtet 
plan for den unges overgang til voksenlivet, herunder 
gennemførelse af ungdomsuddannelse. Som system, 
må vi ikke slippe den unge, før vedkommende er godt 
på plads i livet. Det bør hvile på 3 succeskriterier: at 
have en bolig man kan blive boende i, være i gang 
med enten uddannelse eller arbejde og have et net-
værk. 

• Egenbetaling fjernes 
I dag kan man som anbragt komme til at betale for 
sit eget efterværn, hvis man fx har et fritidsjob. Ved at 
modregne den unge i evt. løn defineres efterværn som 
en social ydelse på lige fod med fx kontanthjælp. Det 
er grundlæggende forkert. Efterværn er en fortsat ind-
sats, et omsorgsmiljø overfor et barn, der ikke selv har 
valgt sine omstændigheder i livet, og som ikke har de 
samme netværksmuligheder som jævnaldrende. Der 
er altså ikke tale om et barn, der modtager en ydelse, 
men om et system, som tager forældreansvaret på sig.

Skal vi lykkes med ovenstående, skal overgangen til vok-
senlivet tænkes sammen med anbringelsen. Overgangspe-
rioden skal altså ikke være et separat ’efterværn’ i for-
længelse af anbringelsen, men tænkes som en dynamisk 
overgang, der starter allerede fra det 15. år og først slutter, 
når den unge er klar til det. Med de overordnede målsæt-
ninger for et selvstændigt voksenliv for øje, skal tilbud og 
tiltag tilpasses den enkelte unges behov i samarbejde med 
den unge selv. Det kræver at der findes en ny måde at lave 
handleplaner på sammen med den unge.

De fem panelister til konference og lancering af Policy Lab. Fra venstre mod 
højre er det Jarl Bræstrup, Daniel Jensen, Line Andreasen, Helga Nielsen og 
Leika Fuglsang
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 PRISFEST!
DE ANBRAGTES VILKÅR MODTAGER  
KRONPRINSPARRETS SOCIALE  
STJERNEDRYSPRIS 2020

D. 31. oktober 2020 drog bestyrelsesformanden 
sammen med 4 frivillige mod Randers, for at mod-
tage den royale pris til en corona-venlig prisover-
rækkelse. 

Til prisoverrækkelsen i Randers beskrev H.K.H. 
Kronprins Frederik organisationen således: “De er 
ambitiøse og viljestærke, når det handler om at 
skabe forandring. De lader alle relevante aktører 
og politikere vide, at det er tid til handling, og på 
den måde har de formået at positionere sig som 
en aktør, der bliver inddraget og lyttet til.”

Vi er stolte over at have modtaget denne pris for 
at være en forening, der skaber forandring for 
anbragte børn og unge gennem egne erfarin-
ger. Det er en anerkendelse af, at erfaringer med 
anbringelse er ligeværdig viden, der skal og kan 
supplere forskning og praksis. 

At modtage Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris 
havde især en stor betydning for vores mange frivilli-
ge, tidligere anbragte. De bruger ikke blot deres tid, 
men også deres egne meget personlige oplevelser 
til at gøre en forskel. Deres indsats er både vigtig og 
modig, og det er tydeligt, at prisen affødte en helt 
speciel motivation for det videre arbejde: En lang 
række af de frivillige tilkendegav på de sociale me-
dier, at prisen var en helt særlig anerkendelse af de 
erfaringer, man som tidligere anbragt har; at erfarin-
gerne er reelle og at prisen til De Anbragtes Vilkår er 
med til at føre anbringelsesområdet på rette spor. 

”PRISEN GØR, AT JEG I LANGT HØJERE 
GRAD HAR MOD PÅ AT STÅ FREM MED 
MIN BAGGRUND OG MIN OPVÆKST SOM 
ANBRAGT BARN” 

– KATJA, FRIVILLIG I DE ANBRAGTES VILKÅR

HVAD ER KRONPRINSPARRETS PRISER?

Kronprinsparret uddeler hvert år fire priser med 
det formål at hædre og synliggøre aktører, der 
har ydet en indsats med internationalt format 
inden for henholdsvis det kulturelle og det socia-
le område. Kronprinsparrets Priser blev indstiftet 
af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til 
parret. 
 
(Kilde: www.bikubenfonden.dk)

 De Anbragtes Vilkår på scenen i Randers, for at modtage Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris

28



DE ANBRAGTES VILKÅR MODTAGER 
MENNESKERETTIGHEDSPRISEN 2020
Begejstringen over at have modtaget Kronprinspar-
rets Sociale Stjernedryspris havde knap lagt sig, før 
vi sammen med foreningen Retsikkerhed i Familiers 
Trivsel (RIFT) blev tildelt Menneskerettighedernes 
Hæderpris.  

Trine Christensen, der er formand for Rådet for 
Menneskerettigheder, har udtalt, at ”både DAV 
og RIFT er drevet af ildsjæle, der gør en kæmpe 
indsats. Foreningerne formår at fungere som tale-
rør og organisatorer for anbragte børn og deres 
forældre. Et område, der erfaringsmæssigt er 
udfordrende. Det er lykkedes DAV og RIFT gennem 
deres arbejde at skabe øget fokus på barnets tarv 
og forældrenes retssikkerhed.”

Bestyrelsesformand David Adrian Pedersen udtal-
te i forbindelse med prisen, at ”anbragte børn og 
unge kender i for lav grad til deres egne rettighe-
der, og oplever alt for ofte at være sat udenfor 
indflydelse her i livet. Når man som anbragt ikke 
ved, hvad man kan forvente af sine omgivelser, 
mens man flyttes rundt som en potteplante af 
systemet, er det svært at forsvare sig og kræve 
mere. Derfor kæmper De Anbragtes Vilkår for at 
give anbragte børn og unge en stemme i deres 
anbringelse og arbejder for, at alle anbragte ken-
der deres rettigheder, og at de overholdes.”

Prisen tildeltes i fællesskab De Anbragtes Vilkår 
og RIFT, da trivslen for børn og forældre hænger 
uløseligt sammen. Hvor vi arbejder for at fremme 
kendskab til og overholdelse af rettigheder for an-
bragte børn og unge, arbejder foreningen RIFT for 
at dokumentere og informere om den manglende 
retssikkerhed på børne-unge-familieområdet og 
samtidig udvide samfundsdebattens fokus på bar-
nets tarv til også at omfatte forældrenes retssikker-
hed. Formand for RIFT Susanne Munck har udtalt, 
at prisen er med til ”at gøre opmærksom på, at 
trivslen for anbragte børn og deres forældre hæn-
ger uløseligt sammen” (www.menneskeret.dk). 

Prisen skulle have været overrakt ved en officiel 
ceremoni i december 2020. Prisoverækkelsen er 
dog fortsat udskudt pga. covid-19. 

HVAD ER 
MENNESKERETTIGHEDSPRISEN?

Menneskerettighedsprisen er Rådet for Men-
neskerettigheders hæderspris og gives til en 
person, gruppe eller organisation, der har 
gjort en særlig indsats for menneskerettig-
hederne i Danmark. Prisen blev første gang 
uddelt i 2014. 
 
(Kilde: www. menneskeret.dk)

”AT DE ANBRAGTES VILKÅR MODTOG KRONPRINSPARRETS SOCIALE 
STJERNEDRYSPRIS 2020 ER KÆMPESTORT FOR MIG SOM TIDLIGERE 

ANBRAGT. PRISEN ER EN MARKERING AF, AT ANBRAGTE SKAL TAGES 
ALVORLIGT – NOGET JEG IKKE FØLTE, AT JEG BLEV SOM ANBRAGT BARN 

OG UNG” 

– LAURA HELENA
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EN  
FRIVILLIGS  
PERSPEKTIV
D. 19. JUNI 2020 BLEV DE ANBRAGTES VILKÅRS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING 
AFHOLDT. HELGA NIELSEN, DER SELV ER TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEM OG I 
DAG ER FRIVILLIG I FORENINGEN, FORFATTEDE EFTER GENERALFORSAMLINGEN 
ET SKRIV OM UDVIKLINGEN OG OPLEVELSEN. DET KAN DU LÆSE HER

Helga Nielsen er tidligere besty-
relsesmedlem og i dag frivillig i De 
Anbragtes Vilkår
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Selvom 4 timers generalforsamling på 
en solskinsrig sommerlørdag måske 
ikke lyder som det fedeste, så er den-
ne årlige begivenhed alligevel noget 
helt særligt for mig. I dag husker jeg 
tydeligt tilbage på, hvordan bestyrel-
sesformand David og jeg en aften, for 
nogle år siden, sad og havde en seri-
øs snak om foreningens fremtid - om 
der i det hele taget var en fremtid for 
DAV. Heldigvis valgte vi ikke at give 
op den aften. 

Når jeg tænker på, hvad vi har opnå-
et af fantastiske ting siden den aften, 
bliver jeg næsten lige så rørt, som jeg 
var under generalforsamlingen i et 
lokale fyldt af mennesker, der betyder 
så meget for mig. Nogle har jeg haft 
fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen 
med, nogle mødte jeg for første gang 
den dag og andre betragter jeg som 
venner. Alle, hvad end de er med-
lemmer, frivillige, i bestyrelsen eller i 
sekretariatet, er mine helte, fordi de 
bidrager til at løfte anbringelsesområ-
det.

I løbet af dagen fik jeg en sludder 
med en god ven, Jarl, der som mig 
selv er frivillig i foreningen. Vi talte om 
DAVs udvikling og om, hvor meget for-
eningen har opnået bare det seneste 
år. Vi har set udviklingen, men vi har 
også begge været en afgørende del 
af den. Som Jarl sagde: “Jeg står med 
en kæmpe følelse af taknemmelighed 
for at have været en del af det.” 

Ligesom der er taknemmelighed, er 
der også stolthed. Foreningen startede 
på et tidspunkt, hvor der overhovedet 
ikke var fokus på området. Vi famlede 
os frem i blinde. Der er ting, vi fortsat 
kæmper for. Fx den utilstrækkelige ind-
dragelse af anbragte og manglende 
evalueringsprocesser af anbringelsen. 
Men foreningen har opnået noget stort 
i at stå der, hvor den står i dag, og med 
den indflydelse vi - de anbragte - har 
fået nu. Det viser, hvor stærk en for-
ening vi har fået på benene! Vi er kom-
met langt allerede, men på en måde 
er vi også kun lige gået i gang.

Generalforsamlingen er et sted, hvor 
jeg samler energi og kampgejst til det 
næste års vigtige arbejde. Et sted, hvor 
vi frivillige, tidligere anbragte snakker, 
reflekterer og drømmer sammen. Den-
ne gang var jeg så heldig at sidde 
ved bord med en tidligere anbragt, 
som havde sit første rigtige møde med 
foreningen denne dag. Hun udviste et 
kæmpe mod ved at deltage. For det 
er ikke nemt at dukke op helt alene, 
uden at kende nogen i et forum, hvor 
vi snakker åbent om anbringelse - no-
get, der for mange stadig er et tabu. 

Som forening erkender vi, og tager det 
meget seriøst, at det kræver en styrke 
at møde op og snakke om anbringelse. 
Vi ønsker at skabe en forening, hvor in-
gen tidligere anbragt vil tænke at lige 
præcis de ikke hører til. DAV er for alle, 
og det er en af vores største styrker!
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Fra De Anbragtes Vilkår skal lyde 
en særlig tak til vores medlem-
mer. I det forgangne år lance-
redes en ny medlemsplatform, 
der heldigvis er blevet taget 
godt imod. Tak til alle jer, der, 
igennem enten ordinært med-
lemskab eller støttemedlemskab 
er med til at gøre en forskel for 
anbragte børn og unge. 

Derudover vil vi sige en stor tak 
til Bikubenfonden. Bikubenfon-
den har pr. 2020 indgået et 
længerevarende samarbejde 
med os, der har til formål at 
fremme arbejdet med at sikre 
tidligere anbragte unge en god 
overgang til voksenlivet. 

Egmont Fonden skal have en 
tak for fortsat være en af vores 
afgørende støtter. At være en 
del af Egmont Fondens spirepro-
gram har spillet og spiller fortsat 
en afgørende rolle i udviklingen 
og etableringen af foreningen 
som en stærk organisation for 
nuværende og tidligere anbrag-
te. 

Fonden Pro donerede et større 
beløb til os i forbindelse med 
nedlægningen af fonden. Det 
er vi meget taknemlige for. 

En stor tak går også ud til vores 
andre donorer. En række privat-
personer og virksomheder har 
været med til at understøtte vo-
res arbejde. Det er også en stor 
anerkendelse af vigtigheden af 
vores arbejde. 

Vi ønsker også at takke Radisson 
Blu, der igen i år donerede os 
afholdelsen af vores topmøder 
for tidligere anbragte i Århus og 
København. Vi glæder os til, at vi 
kan indfri donationen, når vi må 
mødes fysisk igen.

Foreningen har i 2020 modtaget 
to priser for vores arbejde: Kron-
prinsparrets Sociale Stjernedryspris 
og Menneskerettighedsprisen. 
Vi vil gerne sige en særlig tak til 
juryerne bag de to priser. Modta-
gelsen af de to priser har haft en 
ganske særlig betydning for de 
mange tidligere anbragte, der i 
dag er frivillige i vores forening. Pr. 
2021 er De Anbragtes Vilkår på Fi-
nanloven med en 3,5 års bevilling 
på reserven. Det er en helt spe-
ciel blåstempling af vigtigheden 
af vores arbejde, og vi vil gerne 
sige tak til forligskredsen, som var 
med til at sætte os på dagsorde-
nen i forhandlingerne og dermed 
har hjulpet os med at få et mere 
stabilt, økonomisk fundament.

Tak for rådgivning til Eva Worm, 
Mette Walsted Vestergaard, Mor-
ten Saxnæs og Lisbeth Mikkelsen. 

Sidst – men ikke mindst – en tak til 
alle vores frivillige. Uden jer kunne 
De Anbragtes Vilkår ikke eksistere. 
Foreningen står på skuldrene af 
jeres viden og erfaring, og I er 
i den grad med til at løfte den 
samlede opgave i foreningen i 
det daglige.

Tak!

TAK FOR I ÅR!

VORES  
RÆKKEVIDDE:

13 gange 
er vi udkommet 
med debatindlæg 
i dagblade som fx 
Information, Politiken og 
Altinget, hvor vi har talt 
anbragte børn og unges 
sag

45 gange har De 
Anbragtes Vilkår haft de 
anbragtes stemme i 
pressen

En gruppe af DAVs frivillige venter på 
social- og indenrigsminister Astrid Krag 
foran Christiansborg, for at overlevere 
vores anbefalinger. 
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4.029 FØLGERE PÅ FACEBOOK

 4.074 FØLGERE PÅ LINKEDIN

  412 FØLGERE PÅ INSTAGRAM

599 FØLGERE PÅ TWITTER 

VORES  
RÆKKEVIDDE:

STOR TAK TIL

151 MEDLEMMER  
 

881 MÅNEDLIGE BESØG PÅ  
WWW.DEANBRAGTESVILKAR.DK 

13 gange 
er vi udkommet 
med debatindlæg 
i dagblade som fx 
Information, Politiken og 
Altinget, hvor vi har talt 
anbragte børn og unges 
sag

45 gange har De 
Anbragtes Vilkår haft de 
anbragtes stemme i 
pressen
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 Et stærkt budskab fra en anbragt 
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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 bestyrelses-
medlemmer anbringelsesbaggrund. 

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. 

Bestyrelsesformand 

David Adrian Pedersen 
+45 24623929 
formand@deanbragtesvilkar.dk

Sekretariatsleder 

Inger Winther Johannsen 
+45 22710625 
inger@deanbragtesvilkar.dk  

www.deanbragtesvilkar.dk

Du finder os desuden på  
Facebook, Twitter, Instagram og 
LinkedIn
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