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Forord 

I denne bog fremlægger Margit Harder resultater fra første del af et længere 
forskningsprojekt om forældreforeninger, der yder støtte til familier, hvor børnene enten 
allerede er anbragt udenfor hjemmet, eller står foran en anbringelse. 
Anbringelse af børn udenfor hjemmet udgør en af de mest kritiske former for kontakt 
mellem offentlige myndigheder og borgere i et moderne samfund. Området er vanskeligt, 
kompliceret, præget af stærke følelser og to interessesæt, der næsten uundgåeligt kommer 
på kollisionskurs: Forældrenes rettigheder overfor barnets tarv. Udfra et historisk 
perspektiv er der imidlertid et tredje sæt interesser, som helt op til vor tid har vejet tungest 
indenfor området: Samfundets ønske om at beskytte sig selv mod børnene! 
Allerede i 1600-tallet blev børn anbragt på institutioner, og meget tyder på at det først og 
fremmest skete for at spare de velbjærgede befolkningsgrupper for synet af forhutlede og 
miserable børn. Helt op til Socialreformen af 1933 var børns kriminalitet og 
vagabondering vigtigere begrundelse for børns anbringelse på institutioner end hensynet 
til deres trivsel. 
Dette historiske perspektiv er tankevækkende i dag, hvor man taler om at antallet af 
anbringelser af børn udenfor hjemmet er i kraftig vækst. "Politikerne er trætte af 
voldelige børn med store problemer", lød det forleden i Radioen, - hvor man også bragte 
et interview med en kommunalpolitiker, der supplerede med: "derfor skal flere børn 
fjernes fra hjemmet, på et meget tidligere tidspunkt. - Selvom det bliver dyrt...". At det 
"bliver dyrt" på flere måder end den økonomiske er der næppe mange, som har berøring 
med området, der er i tvivl om. 
Området indbyder hverken til frelste opfattelser eller skråsikre meninger, og alle 
foreninger i Margit Harders undersøgelse accepterer da også at ikke alle børn kan forblive 
i deres hjem. På den anden side er selve eksistensen af forældreforeninger i et samfund 
med 12.000 årlige anbringelser af børn udenfor hjemmet, heraf 1.000 uden forældrenes 
accept, i sig selv et positivt udtryk for en samfundsmæssig opmærksomhed omkring de 
retssikkerhedsregler, der regulerer området samt den måde de forvaltes på. En nødvendig 
opmærksomhed, når en stærk samfundsmagt sættes ind mod ofte svage miljøer. På et 
område, der af de fleste mennesker opleves som mest smertefuldt af alt: adskillelsen fra 
børnene. 
Med denne bog har Margit Harder på en både grundig, nuanceret og afbalanceret måde 
foretaget en tiltrængt kortlægning af et vigtigt samfundsområde. 

Aalborg, februar 1997 
Erik Laursen 
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Kapitel 1 
Introduktion 

Titlen: "Samfundsmagt - Forældremodstand" henviser til samfundets ret til magtudøvelse 
over for (bla.) familier i en anbringelsesproces, og familiers (modstands)reaktioner på 
denne ret. Når mennesker udsættes for direkte magtudøvelse, og især når de, som det ofte 
er tilfældet for forældrene i disse familier, opfatter det som overgreb og undertrykkelse, 
vil de imødegå påvirkningen på forskellige måder. Mennesker har forskellige reaktions- 
mønstre og derfor forskellige strategier. Yderlighederne er at gå til modangreb eller at 
underkaste sig. Undertitlen "Foreninger til støtte for familier med anbragte børn" peger 
på en strategi, som familier med børn anbragt uden for hjemmet, har anvendt i stigende 
grad op gennem 1990-erne: at imødegå eller få indflydelse på magtudøvelsen eller 
formidlingen af den gennem foreninger, som er oprettet enten med hovedformålet at yde 
hjælp til familier i den situation eller med en sådan hjælp som delformål. Etablering af 
sådanne foreninger ses ikke alene i Danmark.1

Vi befinder os alle i konstante magtrelationer. Magt og magtudøvelse findes overalt, hvor 
der er mere end ét menneske til stede. Det findes på forskellige samfundsniveauer. De 
fleste magtmekanismer er mere eller mindre usynlige. Det betyder ikke, at vi så ikke 
reagerer på dem, snarere at vi i en lang række tilfælde reagerer ubevidst. Gruppen af 
familier i en anbringelsesproces og de foreninger, der støtter dem, er naturligvis også 
udsat for de mekanismer, der virker i forhold til alle andre medlemmer af samfundet. Men 
netop familierne er derudover underlagt en direkte magt, som udøves af samfundet, dog 
ikke i den almindeligste form: via straffelov, politi og domstole, men derimod via 
Bistandslov og administrative beslutninger. 

Magtudøvelsens form i disse situationer betyder typisk anbringelse af barnet uden for 
hjemmet og imod forældres (og eventuelt barnets) ønske og vilje. Det kan opfattes, og 
bliver det ofte af familierne, som frihedsberøvelse. Netop den særlige kombination: 
frihedsberøvelse via Bistandsloven har været genstand for en til tider hed debat i faglige 
kredse, i medier og i de berørte dele af befolkningen. Det ér en situation, som bør være 

                                                      
1F.ex. blev den amerikanske forening VOCAL oprettet i 1984. VOCALs synspunkter 

præsenteres bla. i The Backlash (1994). 
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omgivet med megen kritisk opmærksomhed. Det, der særligt har været genstand for 
opmærksomheden, er foruden anbringelsernes omfang, at grænsen for, hvornår et barn 
vurderes til ikke at kunne forblive i hjemmet, ikke er alment indlysende, og at 
beslutningen om tvangsanbringelse af barnet sker i udvalg, som ikke er åbne for offentligt 
indseende. Desuden har kommunernes indsats, specielt med hensyn til kontinuitet, været 
debatteret. Det mest påtrængende emne har været, og er, retssikkerheden, som netop i 
forbindelse med administrativ indgriben i familiers liv, bør være særlig udstrakt. Et 
indlysende problem her er - hvis retssikkerhed?, idet anbringelse af et barn uden 
forældresamtykke kan indeholde modstridende interesser: samfundets interesse i at 
beskytte barnet mod uhensigtsmæssige opvækstvilkår og forældrenes interesser i at 
bevare familien fri for samfundsmæssig indblanding. 
Dette dilemma og den vanskelige håndtering af det har blandt andet medført, at en række 
private foreninger til støtte for familier i en anbringelsessituation er blevet dannet. 

Jeg har ud fra en mangeårig praktisk og teoretisk viden om og interesse for børn og 
forældre med problemer fulgt debatten og udviklingen af forældrestøtte-foreningerne. Det 
er på den baggrund, denne bog er blevet til. Den er første del af et projekt om foreninger- 
ne, deres indsatsområder og deres betydning for familier og samfund. Undersøgelsens 
centrale empiriske grundlag er interviews af foreningsrepræsentanter. Mit forhåndskend- 
skab til foreningerne var yderst beskedent, både med hensyn til antal, formål og indsats. 
Den viden, jeg i processen har skaffet til veje, præsenteres herefter. 

Bogens opbygning: 

Kapitel 2 præsenterer kort området: anbringelse af børn uden for hjemmet. Det omfatter 
forældres og børns forhold og problemer, lidt statistik om omfang af anbringelser, 
processen fra samfundets indsats til (frivillig) støtte for familiens medlemmer til 
tvangsforanstaltninger. Forholdene i forbindelse med skiftet fra frivillighed til tvang 
(iværksættelse af direkte magtudøvelse) overvejes i lyset af de ændringer i attituder fra 
såvel familiernes som de sociale myndigheders side, der ofte sker i denne situation, og 
som ofte resulterer i konflikt. 

I kapitel 3 beskrives de foreninger, som har støtte til familier i en anbringelsesproces som 
hovedformål. Foreningerne er: FBU-ForældreLANDSforeningen for Børne- og 
Ungdomsbistand (landsforeningen samt foreningen for Nordjyllands amt). I den 
forbindelse er også Støtte- og Rådgivningscentret for anbragte børn og unge's forældre 
interviewet. Det er ikke en forening, men en institution, oprettet og drevet af Københavns 
Kommune og FBU, hvorfor det har forekommet rimeligt at medtage information om 
Centret her. Foreningerne er i øvrigt: Social Platform, Danmarks Børn, Dansk Familieråd, 
FRIS-Familiens Rettigheder i Samfundet og Bisidderforeningen af 1994. Rækkefølgen 
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er bestemt af foreningernes oprettelsesår. 

I kapitel 4 beskrives de foreninger, der som en mindre del af indsatsområdet møder og 
støtter familier i en anbringelsesproces. De foreninger, der her er interviewet, er exempler 
på sådanne foreninger, idet det må forventes, at en lang række foreninger med andre 
specifikke hovedformål yder assistance til familierne. De interviewede foreninger er: 
Landsforeningen for Human Narkobehandling, Foreningen FAR til støtte for børn og 
forældre (Ribe amt-afdelingen), Børnenes Stemme, Landsforeningen Forældre-Forum. 
Også her er rækkefølgen bestemt af oprettelsesår. 

I kapitel 5 analyseres de foreninger, hvis hovedformål er støtte til familier i en 
anbringelsesproces. På nogle områder ligner foreningerne hinanden, på andre er der 
væsentlige forskelle. Der er især lagt vægt på forskelle. Som analyseredskab er anvendt 
idealtypificering (progressive og radikale foreninger). Analysen foretages på dimensio- 
nerne: oprettelsesbaggrund, syn på samfundets ret til indgriben, indsats i forhold til 
familierne og opfattelse af/indsats i forhold til det offentlige system. 

Kapitel 6 analyserer på tilsvarende måde foreninger, som periodisk yder støtte til familier 
i en anbringelsesproces. 

Endelig præsenterer kapitel 7 overvejelser og perspektiveringer på udvalgte dele af 
undersøgelsen. De vedrører: Samfundets ret til og baggrund for intervention i børns 
opvækstvilkår, resultater af interventionen, den aktuelle vægt på særligt udsatte forældres 
og børns vilkår. Desuden overvejelser om begrebet: anbringelse uden for hjemmet uden 
samtykke og om vanskeligheder med at lovgive om intervention i familien. Der sættes 
spørgsmålstegn ved den aktuelle procedure i forbindelse med tvangsanbringelser. Årsager 
til kommunikationsproblemer mellem familie og socialt system overvejes. Foreninger 
som alternativ/supplement til det offentlige system vurderes. 

Efter oversigt over anvendt litteratur findes i bilagsform: 
Bilag A: Metodebeskrivelse 
Bilag B: Anbringelsesstatistik fra Bistandslovens ikrafttræden til nu 
Bilag C og D: Det anvendte spørgeskema samt følgebrev 
Bilag E: Oversigt over foreningernes adresser og telefonnumre samt interview-tidspunkt 

Bogens målgruppe er mangeartet: den er rettet mod foreningerne, mod familierne og mod 
de sociale myndigheder og deres forvaltere. Især håber jeg, at forældrene i bogen finder 
et grundlag for valg af forening, og at de faggrupper, der arbejder med børn og deres 
familier, kan få en forståelse af, hvorfor familier i en anbringelsesproces vælger at støtte 
sig til private foreninger. 
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Tak til Mette Løkken Stiil, som illustrerede. Til Marianne Morell, som lavede layout og 
redigerede. Til Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet, som 
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publikation mulig. 
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Kapitel 2 
Om anbringelse af børn uden for hjemmet 

2.1. Indledning 
Anbringelse af børn uden for hjemmet repræsenterer et særligt socialt problem, idet 
samfundet i skikkelse af den kommunale sociale forvaltning har retten til indgriben i 
familieforhold, som medfører, at børn lider nød eller skade. Området er særlig sårbart, 
fordi familiens grænser mod omverdenen overskrides. Familien har traditionelt privat 
karakter, den er i princippet uden for statslig kontrol. Retten til indgriben i det private 
område kommer synligt til udtryk, når forældrenes eller børnenes adfærd viser tegn på 
uhensigtsmæssigt opvækstmilieu af en karakter, som afviger negativt fra det på et givet 
tidspunkt acceptable. Netop den normative regulering af området: anbringelser af børn, 
er en væsentlig del af baggrunden for den kritik, som gennem dette århundrede og især 
de seneste årtier har omgærdet familiens ret til selvbestemmelse contra samfundets ret til 
tilsidesættelse af familiens selvbestemmelse i bestemte situationer. 

I det følgende beskrives parterne i problemstillingen: forældrene, børnene og de sociale 
myndigheder (samt dele af lovgrundlaget for anbringelse af børn). 

2.2. Forældrene 
I litteratur om karakteristika hos forældre, som kommer i den situation, at der må skrides 
til anbringelse af et eller flere af deres børn, fremgår det, at der overvejende er tale om 
forældre, som er marginaliserede. De er ofte enlige forsørgere (mødre), har ofte ingen 
eller ringe uddannelse, løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. De er ofte på 
overførselsindkomster. Typisk er de selv opvoksede i hjem, som har været præget af 
lignende forhold, og hvor overskuddet til børnene har været så begrænset, at de selv har 
været udsat for overgreb eller omsorgssvigt.2 Sådanne opvækstforhold udvikler ofte en 
personlighedsstruktur med umodne voksenegenskaber som: ringe impulskontrol, 
mangelfuld evne til at opfatte sig selv og andre realistisk, og til at kunne tolerere angst, 
konflikt og frustration på hensigtsmæssig måde. Samt mangelfuld evne til at være i stand 

                                                      
2Det bemærkes, at der her ikke er tale om automatik. Selv om der retrospektivt ses en 

sammenhæng, gælder det samme ikke prospektivt. 
 
 




