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Anbringelsesområdet er blevet storpolitik 

Ligesom mange andre danskere, fortsætter vi Hos De Anbragtes Vilkår 

arbejdet hjemmefra disse dage, så vi kan kæmpe smittespredningen ned. 

Selvom der sker rigtig mange ting i forbindelse med krisen, synes vi alligevel at 

vores medlemmer skulle holdes orienterede og have det faste nyhedsbrev. Vi 

håber, at alle holder humøret højt og kommer bedst muligt igennem denne 

tid.  

 

God læselyst! 

 

Nytårstalen til 2020 sendte os tidligt på arbejde 

Som med et trylleslag, gjorde statsminister Mette Frederiksen 

anbringelsesområdet til storpolitik, da hun i sin nytårstale gav området stort 

fokus. Med ét havde brugerperspektivet fundet vej til en politisk stemme og 

manges øjne var nu rettet mod os. I årets første måned fik De Anbragtes 

Vilkår mulighed for at komme ud med vores budskaber 33 gange i pressen; 

deriblandt både Aftenshowet, Debatten og TV2 News. Derudover har der 

været en lang række personlige historier fra en del af vores frivilligekorps, der 

er tidligere anbragte. Vi er piv stolte af, at så mange af vores frivillige bruger 



deres egne historier, til at debattere og sætte retning på vigtige aspekter af 

anbringelsesområdet. De har repræsenteret vinkler ind i debatterne, som ikke 

har fået opmærksomhed fra andre aktører. Uanset hvad der sker politisk, ser 

jeg den massive omtale der har været, som vigtig i sig selv. Omtalen skaber 

indblik i et område, der hidtil har været ukendt for den almene befolkning i 

Danmark. 

 

Overordnet set er jeg ekstremt glad for det øgede politiske fokus på området, 

hvor der er kommet mange vigtige og relevante politiske opmærksomheder, 

der skal arbejdes med i en udvikling af lovgivningen senere på året. Det en 

stor ting. Dog er jeg ikke enig i, at en selvstændig målsætning om flere 

anbringelser, som har været præsenteret, er den rigtige vision og vej frem for 

en udsat familiegruppe i vores samfund. Jeg mener i stedet, at energien skal 

fokuseres ind på at sikre den rette indsats til rette tid, udvikling af indsatser og 

bedre inddragende kommunikation. Det vil sige, vi som samfund skal være 

ude langt tidligere til at støtte familierne, end det sker i dag. Vi skal væk fra 

tilfældigheden af de gode historier og udvikle nye indsatser, der kvalitetssikres 

gennem dem, de er sat i verden for. Og her er anbringelse én af mange 

muligheder hos en familie i en udsat situation. For at det skal kunne lade sig 

gøre, indebærer det bl.a. en styrket indsats og udvikling af værktøjerne og 

mulighederne hos sagsbehandlere. De skal kunne lære børn og unge i 

udsatte positioner meget bedre at kende, når de har samtaler med dem, så 

der handles på et bedre grundlag af viden, hvor den rette indsats findes 

oftere end det sker i dag.   

Mindst ligeså vigtigt mener jeg det bliver at højne kvaliteten af anbringelsen – 

nu er det tid til at se på kvaliteten af hverdagsliv, relationer og 

identitetsmuligheder, når man er anbragt barn og ung. Vi må kræve at 

anbringelseshjemmet, vi tilbyder som samfund, også er markant bedre at 

vokse op i, end det vi anbringer fra. 

I forbindelse med det store politiske fokus har De Anbragtes Vilkår været i tæt 

dialog med socialministeriet, socialministeren og flere andre politiske aktører. 

De Anbragtes Vilkår er ligeledes blevet inviteret til at sidde med ved bordet 



under arbejdet med den forestående reform. Det tegner til at blive et stort år 

for os og anbringelsesområdet generelt! 

 

Rådet for Socialt Udsatte 

I januar blev det officielt, at jeg var udpeget som næstformand i Rådet for 

Socialt Udsatte. Rådets opgave er at være talerør for mennesker i udsatte 

situationer, hvor vi skal påvirke de misforståelser, snævre logikker og 

holdninger om socialt udsatte, der eksisterer i samfundet. Posten er ikke 

mindst en milepæl i mit eget liv, men især også for vores 

interesseorganisations udvikling. Det giver en helt unik mulighed for, at give 

alle de mange livserfaringer med anbringelse vi har i foreningen og løbende 

får flere af, en direkte stemme ind i det politiske arbejde, og derigennem 

være med til at præge dagsordenen og politikken der udvikles indenfor det 

sociale område – herunder anbringelsesområdet. 

 

Topmøde 2020 

I København og Århus bød vi 100 tidligere anbragte indenfor hos Radisson Blu 

til at diskutere udviklingen af fremtidens anbringelsesområde. Det var for vilde 

dage. Midt i den politiske bevågenhed blev topmøderne endnu mere 

relevante. Temaet for Topmødet handlede om, hvad der er af muligheder for 

tryghed i anbringelsen, hvor vi især satte fokus på at alle anbragte skal have 

én voksen at stole på. Temaet blev valgt ud fra, at vi igennem tiden har hørt 

utallige historier om, hvordan det at opleve en tryg barndom i særlig grad er 

hængt op på, at have én man kan regne med. En autentisk og 

betydningsfuld relation. Det ønskede vi på topmødet af få så mange vinkler 

på betydningen af, samt hvordan man i højere grad kan skabe de 

muligheder for flere børn og unge i anbringelsen. 

 

Dagene gav os en masse vigtig viden og stærke historier. Vi er lige nu i fuld 

gang med at bearbejde alle inputs og perspektiver, der vil danne grobund 

for en række kommende tiltag og politiske indspark fra os. Til Topmøderne 

afholdt vi også en paneldebat, hvor både lokalpolitikere, folketingspolitikere 



og fagprofessionelle deltog i en engageret snak sammen med de tidligere 

anbragte, der deltog i vores topmøder. Tankerne og refleksionerne herfra, 

har vi erfaret allerede giver genlyd på bl.a. Twitter og til møder, fra de 

deltagende panelister. 

 

Topmøderne vi afholder, bekræfter mig hver gang i, at de er vores vigtigste 

aktivitet. Både fordi vi indsamler afgørende viden, fra de eneste der kan 

sætte anbringelsen i perspektiv til de brede livserfaringer. Som er afgørende 

for, at vi som samfund kan strukturere anbringelse klogere. Men også fordi, 

det skaber en vild energi i rummet, når vi arbejder og bearbejder de 

refleksioner og erfaringer om anbringelse, som vi har med os hver især. Det er 

en meget unik meningsskabelse og et stærkt arbejdsfællesskab, der skabes i 

de timer, hvor vi er samlet.  

 

Ekspertgruppe af nuværende anbragte 

Som forening har vi hele tiden brug for at indsamle viden og få testet vores 

konklusioner hos både nuværende og tidligere anbragte. Det et dét, der er 

vores arbejde og eksistensgrundlag. Derfor etablerede vi i 2019 et Advisory 

Board af tidligere anbragte. Nu har vi også fået nedsat en ekspertgruppe af 

nuværende anbragte børn og unge! 10 reflekterede unge mennesker mødes 

med os 4-6 gange om året og gør os klogere på livet som anbragt. Vi har 

allerede afholdt de første to møder – og det er tydeligt, hvor vigtige de er ind 

i vores erfaringsbank! 

Ekspertgruppen af nuværende anbragte vil sammen med Advisory Boardet 

af tidligere anbragte fortsætte som en fast og afgørende del i vores 

generelle vidensindsamling og arbejde med anbefalinger og konklusioner til 

området.  

 

Som det kan læses, er der sket en hel del på meget kort tid. Et nyt årti er over 

os og vi er trukket i arbejdstøjet. Jeg håber, I alle kom godt og sikkert ind i 

2020. 

 



I forhold til Generalforsamlingen, der er vedtægtsbestemt til sidst i april 

måned, vil der inden længe komme en særskilt melding ud om, hvad vi gør 

set i lyset af Corona-situationen.   

 

Jeg vil endnu en gang ønske alle godt igennem denne svære og 

usædvanlige tid. Pas godt på jer selv og hinanden.  

 

- David Pedersen 

Bestyrelsesformand, De Anbragtes Vilkår 

 

 


