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Et stort år for DAV! 

Af Bestyrelsesformand David Pedersen 

2019 lakker mod enden og som bestyrelsesformand for De Anbragtes Vilkår
har det været et spændende, udfordrende og vigtigt år! 

1. januar 2019 ændrede vi foreningen fra at være en frivillig til at blive en
almennyttig forening, og det blev starten på en række vigtige skridt vi har taget i
år, i udviklingen De Anbragtes Vilkår. I år var også året, hvor vi flyttede ind
i vores eget kontor på Hejrevej 43 og ansatte vores første
medarbejder, sekretariatsleder Inger Winther Johannsen. Det praktiske ting,
men det også nogle vigtige hjørnesten, i arbejdet mod at bygge en stærk
brugerforening for anbragte børn og unge – både nuværende og
tidligere. Siden indgangen til 2016 har jeg været formand for foreningen og
sammen med andre gode og vigtige frivillige kræfter, har vi skabt
opmærksomhed omkring sagen, deltaget i
debatter og igangsat professionaliseringen af foreningen. Vi har arbejdet fra
studiet mellem forelæsninger, i lånte kælderlokaler og lånt lift til Folkemødet på



Bornholm. Derfor er det enormt stort at stå ved udgangen af 2019 og se
på vores forening, i en sund og driftig tilstand, på vej ind i det nye år. 

Fra at være 2 arbejdende frivillige, udgør De Anbragtes
Vilkårs Advisory Board i dag 23 kernefrivillige. Det er 23 tidligere anbragte der
året igennem har knoklet og bygget organisationen, kvalitetssikret vores
indledende vidensgrundlag og gået ud i verden med foreningens budskaber og
deres personlige historier. Det er 23 tidligere anbragte der vælger at
bruge rigtig meget af deres fritid udover studier, arbejde og familie på at bruge
deres stemme til at gøre en forskel for nuværende anbragte børn og
unge. Vores gruppe af frivillige er blevet større i løbet af året, og bevægelsen
vokser hele tiden, hvor jeg allerede har flere kaffeaftaler i kalenderen, end jeg
kan tælle på en hånd. Vores frivillige er kernen i vores arbejde, og hver gang vi
holder et møde, arbejder med et emne, laver et høringssvar eller forbereder et
oplæg sammen, bliver jeg klogere. 

Brevet ville blive for langt, hvis jeg skulle nævne alle årets aktiviteter, så jeg vil i
stedet fremhæve, hvad der særligt står tilbage for mig: 

De Anbragtes stemme rungede over Allinge. Vi tog på
Folkemødet 2019 med den største delegation af frivillige nogensinde.
Her kunne vi bringe barnets perspektiv i spil i en bred debatrække,
og som tilhørere til andres debatter. 

Vi gjorde en forskel ved Herning Kommunes valg af spareløsninger. I
Herning Kommune fremsatte Børne- og Ungeudvalget i løbet af året et
forslag om, at alle deres 16-årige anbragte skulle gennemgås for, om de
kunne flytte hjemmefra. De Anbragtes Vilkår blev proaktive og formåede
at skubbe positivt til at få forslaget taget af bordet igen. Vi håber fremover,
at vi kan blive endnu mere aktive på den front, som stadig bliver mere
nødvendigt. 

Godhavnsdrengene og alle andre børnehjemsbørn fra den tid, fik en
officiel undskyldning. 13. august 2019 blev en mærkedag for
anbringelsesområdet, og vi var glade og rørte over den længe ventede og
berettigede undskyldning. Det var et vigtigt øjeblik at dele med Poul og de
andre Godhavnsdrenge på Marienborg. Vi vil i DAV arbejde for,
at undskyldningen ikke bliver et punktum, men tvært imod en åbning til at
tale om hvad vi i nutiden kan lære af historien, hvordan vi kan forstå
den forråelse, der kan ske i dag, hvad der driver den og stå ved vores
ansvar for nutidens anbragte. Måske d. 13. august skal være en
mærkedag på området i årene der kommer?  



Vi mødte ungdommen i øjenhøjde om superhelte og fællesskaber. Jarl og
Helga gik på Ølkassen til Ungdommens Folkemøde, med
stærke taler om anbragte børn og unges superhed og evner, som
udvikles som konsekvens af det særlige børneliv de har. Endnu flere skal
opdage deres indre styrke. 

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag inviterer de anbragtes eget
perspektiv ind. Vi har ved flere lejligheder i 2019 været til møde
i Socialministeriet og delt vores perspektiv på lovforslag, området generelt
og i konkrete arbejdsgrupper. I 2020 skal der fra det politiske
niveau, gennemføres en bred kulegravning af området. Vi er spændte
på det arbejde, og er klar til at bidrage. Vi oplever en minister der
tager anbragte unge, og voksnes erfaringer seriøst. Vi sætter stor pris på,
den opmærksomhed ministeren giver området. 

De mange oplæg hvor vores fortællinger har informeret praksis. Ud af end
del, holdt vi bl.a. oplæg ved ’Foreningen Retssikkerhed i Familiers Trivsel’
(RIFT) forældrekonference. Jeg husker vores
oplægsholder Pernille, spørge i sit oplæg, ”hvem der passede på hendes
mor hvis ikke hende” da hun blev anbragt, som
kommentar på hvordan relationen til ens biologiske hjem kan være
svær, mens man er anbragt. Jeg husker Jarl hænge, spændt op i reb på
en scene i hans teaterforestilling, ruskende for at komme fri, som billede
på anbragtes oplevelse af magtesløshed i systemet, og jeg
husker Alganesh spørge en tidlig morgen i TV2 News, hvordan det kan
være vi investerer mere tid i indkøring i børnehaven af vores børn, end vi
gør i en tryg indkøring i anbringelsen? - Rigtige personer, der deler rigtige
oplevelser, som danner vigtige spørgsmål i udviklingen af fremtidens
anbringelsesområde. Brugerperspektivet er De Anbragtes Vilkårs værdi,
og vores DNA at bringe det i spil.  

Vi kunne ikke gøre noget af alt det her uden vores medlemmer, vores
frivillige, og vores mange følgere og støtter både i virkeligheden og på de
sociale medier. For det skal I alle have oprigtig tak. 

Nu kigger vi ind i et nyt år med vores topmøder for tidligere anbragte i
januar måned. Vi regner med mere end 100 tidligere anbragte deltager, og gør
os klogere med deres oplevelser, indsigter og ønsker – det bliver en stærk dag,
er jeg sikker på. Vi etablerer også et Advisory Board for nuværende
anbragte, et perspektiv vi glæder os til at komme tættere på. Hvis du ikke har
hørt om vores topmøde, kan du læse mere her. Og du kan nå det endnu
- tilmeld dig ved at skrive en mail til inger@deanbragtesvilkar.dk  



Jeg glæder mig til året der kommer, hvor vi skal arbejde videre for til at give
anbragte børn og unge en stærk stemme i udviklingen
af anbringelsen og varetagelse af tidligere anbragtes interesser! 

De bedste jule- og nytårshilsner til alle jer, vores grundlag og bagland, fra en
glad, stolt (og lidt træt  ) formand 

David 

Følg De Anbragtes Vilkår her
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Du kan skrive til vores sekretariatleder her:
Inger@deanbragtesvilkar.dk
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