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Formandens beretning  
 

Tak for ordet Steffen 

 

En beretning skal naturligvis se tilbage på året der er gået. I DAV har der været 

mange sejre. Jeg vil stoppe ved afgørende nedslag, fremfor at nævne alt det vi 

har gennemført måned for måned i en slavisk gennemgang, da skulle vi bestille 

aftensmad ☺ 

 

2. fase af vores udvikling og en milepæl 

De Anbragtes Vilkår har været i gang med et vores udviklingsforløb hos Egmont 

Fonden i 2 år nu. Hvor 2019 var året vi gik i gang med 2. fase, efter at have tænkt 

vores opgave og fokus på ny i 2018.  

 

Under foreningsåret har vi ramt en afgørende milepæl i vores udvikling, mod at 

blive en fungerende interesseorganisation for nuværende og tidligere anbragte 

børn og unge.   

 

For i år var året hvor vi viste at vi som organisation, kunne gå fra at indsamle de 

levede erfaringer med anbringelse, og omsætte dem til konkrete politiske og 

praktiske anbefalinger, som lige nu er båret ind på Christiansborg, og arbejder sig 

ind i reformprocessen der er i gang med Barnets Lov. 

 

De Anbragtes Vilkår er en holdindsats 

De Anbragtes Vilkår er for alvor kommet op i gear mod en professionaliseret 

udgave af sig selv, hvor vi har sat alle sejl ind på at omsætte vores vidensbase til 

politisk indflydelse.  

 

Det ikke en enkeltmandspræstation, at vi er hvor vi er. Det en holdindsats, der gør 

vi kommer så stærkt ud over rampen som vi gør. Vi en sammensat organisation 

med mange forskellige kvaliteter, erfaringer og kompetencer, der samlet udgør 

vores arbejde.  

   

Vi er ikke bare fået en kommunikationskanal ind på Christiansborg, vi er også nået 

bredt ud og fået lydhørhed i offentligheden.  

 

DAV i tal vidner om vores kommunikative bredde det forgange foreningsår.  

 

• 54 gange har vi været i pressen 

• 3 gange er vi udkommet med debatindlæg i pressen 

• 120 ordinære medlemmer, og 43 betalende medlemmer 

• 535 månedlige besøg på hjemmeside 

• 1900-3000 følgere på Facebook 

• 0-1800 følgere på LinkedIn 

• 0-304 følgere på Twitter 
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Talende vidner om vi er kommet ind på en scene som 

aktør i Danmark. Vi udfylder et behov og vi giver et 

perspektiv, fra en vinkel der ikke ellers er repræsenteret. Vi giver en stemme til de 

anbragtes refleksioner og erfaringer.  

Det gør vi ved inddragelsesaktiviteter, hvor vi i 2019 har udvidet med flere af dem.  

 

Inddragelse er nøglen i vores arbejde og vores relevans 

Vi har etableret et stærkt Advisory Board, hvor vi har 41 tidligere anbragte 

siddende, som også er vores frivillige i foreningen.  

 

Vi har også fået nedsat vores eget panel af 11 nuværende anbragte, som 

bidrager med stærke perspektiver på anbringelse fra deres hverdag lige nu.  

 

Videre har vi i år afholdt topmøde for over 100 tidligere anbragte i København og 

Århus. Som blev udviklet og afviklet af foreningens frivillige med stor succes.  

 

Og så har vi udviklet en ny frivillig strategi, der skal gøre deltagelse for vores frivillige 

mere relevant, mens det også giver foreningen mulighed for at udvide vores 

arbejdsgrupper, til at kunne rumme flere emner og mangfoldighed i vores samlede 

vidensbidrag. 

 

Vores frivillige er rygraden i kvalificeringen af vores viden, og de er også grunden 

til, at vi kan afholde vores inddragelsesaktiviteter. Tak for jeres tid og altid nøgterne 

refleksioner. 

 

2020 var året hvor at anbringelsesområdet blev storpolitik 

Statsministeren indledte året med at bringe anbringelsesområdet helt frem på den 

politiske dagsorden og øverst i nyhedsfladen. Det er første gang, at en regering 

har villet noget med anbringelsen, med så kraftigt et afsæt. Dermed åbnede rigtig 

mange muligheder, for os og for området, til at kunne kvalificere et væld af 

debatter om behovet for udvikling af anbringelsesindsatsen.  

 

Vi blev inviteret ind både på Christiansborg til deltagelse i flere arbejdsgrupper, vi 

har været med i debatter og i pressen, til at spille aktivt ind i reformudspillet – 

Barnets Lov. 

 

Indtil videre har vi både spillet ind alle de steder, hvor der var åbninger ind i 

debatten, men vi har samtidig også været den kritiske ven til regeringen, der 

forholdte os nøgternt og krævede nuancer, ind i deres kommunikation om 

områdets udfordringer. 

  

Regeringens kritiske ven 

Regeringen ønskede flere og tidligere anbringelser. Her argumenterede vi får en 

mere nuanceret tilgang og ståsted. Vi mener nemlig det for simpelt blot at kalde 

på flere anbringelser, som løsning på en meget kompleks social problemstilling i 

samfundet. 
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Man kan ikke vælge anbringelser som metode på 

udsatte familiers situation, før man står foran situationen 

med en familie. Svaret på hvordan vi bedst støtter udsatte familier er individuelt. 

Det er for simpel og meget usikker tilgang at tro fordi vi anbringer tidligere og 

oftere, så lykkes vi bedre med anbringelser.   

 

Samtidig har vi ønsket en tone der ikke var så hård overfor forældre til anbragte 

børn. Vi kan godt være på børnenes side, uden at udskamme forældrene for den 

meget svære situation de står i. Det hjælper ingen og er ikke fair over for den 

gruppe af forældre, som selv har været i systemets varetægt som børn, dengang 

de var anbragte.  

 

De holdninger har vi stået ved, som interesseorganisation for nuværende og 

tidligere anbragte, og det er jeg stolt over, at vi ikke har givet køb på vores 

værdier ind i den debat. 

 

Vi har leveret viden og erfaring ind til de spørgsmål regeringens reformproces 

åbnede 

Det har vi gjort til et politisk niveau, ind Reformen af lovgivningen. Og til praksis 

niveau, for hvad der skal ændres og være af opmærksomheder, i de systemer og 

arbejdsgange, der allerede er oprettet på området.  

 

Regeringen opsatte tre reformspor, som de ville arbejde med i Barnets Lov. Her 

havde vi anbefalinger ind i dem alle. Du kan læse om dem alle her.  

 

Vi har altså spillet ind aktiv rolle ind i det forløb, som er i gang og forsætter henover 

sommeren. Som vi forsætter med at være en del af, når forhandlingsprocessen 

går i gang efter sommerferien.  

 

Undskyldningen kom 

2019 var også året hvor Godhavnsdrengene endelig fik den undskyldning de i et 

helt liv havde ventet på. Det blev en afgørende dag, for dem, og for resten af 

anrbringelsesområdet.  

 

Det blev på dagen for undskyldningen, anerkendt, at det der skete dengang, det 

skete virkelig og det var ikke okay. Det havde livsforandrende betydning for dem 

der fik undskyldningen. Undskyldningen 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 undskyldningen kan også have 

stor betydning for fremtidens anbragte.   

 

Vi slog først og fremmest fast med undskyldningen, at velfærdorganisationer og 

professionelle kan miste kompasset og blive forrådt. Den anerkendelse gør, at vi 

kan forholde os ærligt til, at det kan ske i dag, og handle på det. 

 

https://www.deanbragtesvilkar.dk/vores-anbefalinger


 

Forår 2020  

Side 4 af 6 

 

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 undskyldning 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 refleksioner og beretninger respekteret og taget seriøst.  

 

Rådet for socialt udsatte 

Året 2019/2020 var også Foreningsåret, hvor vi fik en stemme ind i Rådet For Socialt 

Udsatte. Jeg blev valgt ind til at repræsentere de anbragtes perspektiv i rådet. Det 

er en enorm anerkendelse af vores forenings arbejde, som jeg på egne og 

foreningens vegne er meget ydmyg og stolt omkring. 

  

Aktiviteter og netværk. Hvor har vi været? 

Netværk er en rigtig effektiv vej, at få vores budskaber samlet op og videreudviklet 

i andre fora og organisationer. Det er en afgørende kanal at få de anbragtes 

perspektiv ud og arbejde og leve i praksis.  

 

Vi har selv oprettet Anbringelsesgruppen hos os, med alle de faglige 

organisationer på området, som har haft en rigtig god opstart og er modtaget 

godt af praksis-medlemsorganisationerne.  

 

Vi sidder med i Alliancen for anbragte børn og unge, en samling af andre 

brugerorganisationer og indsatser, og så har vi et tæt samarbejde med andre af 

de store organisationer, som Børns vilkår og Mødrehjælpen samt 

forældreperspektivet gennem FBU og RIFT. 

 

Og så har haft mange politiske kommunikationsaktiviteter. Hvor nogle af de store 

begivenheder har været foretræde for flere ordførere og ministre på borgen, som 

vi nu har åben dialog med. 

 

Folkemødet 2019 var vi på, og med i mange debatter med mange tematikker, 

hvor vi blev anerkendt for at tilbyde en vinkel som ikke blev repræsenteret af 

andre 

 

Jeg husker særligt, en situation efter Folkemødet. Jeg er lige kommet af færgen på 

vej hjem fra Bornholm. Mens jeg sejlede over, og sad med et rundstykke i gabet og 

dagdrømte mens jeg kiggede ud på havet, hørte jeg tre kvinder på nogle sæder 

længere tilbage, tale om De Anbragtes Vilkår på Folkemødet, om ”hvor vigtige og 

forskellige temaer vi bragte frem.”   

 

Og under en af debatterne kom direktøren fra Livsværk over og sagde, at det er 

”som om DAV er kommet ud af ingenting og har indtaget dagsorden og braget 

ind med en agendasættende debat om anbringelse”. 
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Der har været mange kommunikationsaktiviteter. Vi har 

også været på Ungdommens Folkemøde, i Debatten på 

DR2, haft utallige indlæg på konferencer mv., alle steder med stærke personer 

med det levede livs erfaringer der stiller sig frem. Rigtig mange, så mange at jeg 

ikke kan nævne dem alle her.  

 

Andre afgørende nedslag 

Herning var i året presset på budgettet. Det lykkedes os at være vagthund og 

argumentere, hvorfor det var en rigtig dårlig prioritering at afsøge om alle deres 

anbragte unge kunne flytte i egen bolig som 16-årig. Det en rolle vi skal tage på os 

også i fremtiden og gøre mere af. 

 

Samtidig med vores mange kommunikationsaktiviteter, har vi sideløbende haft 

fokus på organisationens udvikling, hvor vi hele tiden bliver klogere, på udvikling af 

bestyrelsesarbejdet og hvordan vi udvikler en sund og stærk organisation.  

 

2019 var også året hvor DAV fik en ny grafisk identitet, som syner af professionel 

organisation. Samtidig har vi fået opdateret vores hjemmeside, som stadig er 

under udvikling.   

 

Vi har udviklet koncepter for topmøde afholdelse og facilitering af ekspertgrupper 

for nuværende anbragte, årshjul og samarbejdsform samt begyndt at udvikle 

vores holdningspapirer til en masse forskellige tematikker. 

 

Og så er vi kommet godt i gang med en god metode for, hvordan vi skaber viden. 

Altså hvordan vi går fra den enkeltes historie til de manges viden. 

 

Endelig har vi arbejdet på en udvikle en fundraisingsstrategi og begyndt at tænke 

over en fremtidig bæredygtig organisering, med tiden mere og mere fri af 

fundsmidler.  

 

Vi har brugt kræfter på at udvikle en frivillig strategi, der kan rumme vores store 

tilgang af gode nye kræfter, deres viden og refleksioner om anbringelse. En 

strategi der gør det muligt for os at arbejde endnu mere mangfoldigt og ind på 

mange forskellige emner om anbringelse. 

 

Vi er stadig en lille forening i hurtig udvikling. Bær over med os hvis vi fejler eller I 

synes vi gør noget forkert. Vi lægger skinnerne imens vi kører.  

 

Det er en holdindsats 

DAV er ikke en enkeltmandsindsats. DAV er en holdindsats. En holdindsats der 

inspirerer udover vores eget felt. Vibe, formanden for Rådet for Social Udsatte og 

direktør i Hjem til Alle Alliancen, sagde i en artikel i et fagblad, Arbejderen, for 

nogle måneder siden: 

 

”De Anbragtes Vilkår er lykkedes med at samle tidligere anbragte børn og få dem 

til at fortælle deres personlige historie. 
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Men de er gået videre end til den enkeltes historie om en 

svær opvækst. På baggrund af de enkelte fortællinger 

har de skabt en fælles fortælling om vilkårene for anbragte børn og er kommet 

med deres input til, hvad der er brug for i arbejdet med at sikre bedre forhold for 

udsatte børn. 

– ”De har opsamlet erfaringerne og løftet dem op til politiske anbefalinger. Det er 

enormt inspirerende, den måde de har arbejdet på”, konstaterer Vibe Klarup.” 

 

Det synes jeg er en kommentar vi kan være stolte af.  

 

Et stort tak skal der lyde, for den kæmpepræstation vi har formået i løbet året der 

er gået. 

 

• Tak til Bestyrelsen, for altid vigtige debatter, nøgterne betragtninger og 

rigtige beslutninger, under vores organisations udvikling 

 

• Tak til Sekretariatet, Inger og Christina – for jeres utrættelige arbejdsgest og 

energi, innovationsevner og lange arbejdsdage. Jeres ambitioner får 

foreningen til at blive den bedste og stærkeste udgave af sig selv.  

 

• Tak til alle vores frivillige og studentermedhjælpere – for at løfte opgaven i 

det daglige, for viden, deltagelse, kvalificering, udvikling og afholdese af 

vores aktiviteter 

 

• Tak til vores donorer og sponsorer.  

Egmont fonden for at gøre det hele muligt 

Essensen for vores Identitet,  

Vores frivillige kommunikations Advisory Board for rådgivning. 

Cofoko for bespisning til vores frivillig aften. 

Radison Blue for konferencelokaler og forplejning til vores Topmøde. 

Udbudsvagten for værktøj til at holde øje med område på nettet. 

RUD Pedersen for rådgivning 

Bikubefonden for stærkt og vigtigt samarbejde.  

 

Vi glæder os til mulighederne der åbner sig i det nye forenings år! 

 

Tak for ordet og tak for at jeg kan være formand for det her afsindigt vigtige og 

stærke projekt. Det et kæmpe privilegie ☺  

 

Tak for ordet. 

 

David, formand 

 

 

 

 

 


