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FORORD

Danmark er ofte blevet beskrevet som et særdeles gennemorganiseret land. Med
en, efter international målestok, meget udbygget offentlig sektor og et
velfærdsapparat, som stadig på mange områder kan vække misundelse i andre
lande. Desuden er det civile samfund i Danmark til overflod præget af en ganske
betydelig glæde ved til at danne og deltage i foreninger. At være socialt og
kulturelt integreret i det danske samfund indebærer ikke mindst, at man med lyst,
engagement og fritid deltager i foreningslivet. Et tredje forhold, der præger det
danske samfund er vort ganske høje uddannelsesniveau, der bl.a kommer til udtryk
gennem det forhold, at en relativ stor del af den voksne danske befolkning er
"professionelle" i den forstand, at de tilhører en veldefineret faggruppe samt har
kvalificeret sig til dette tilhørsforhold gennem et længerevarende
uddannelsesforløb.

Disse tre aspekter: det veludbyggede velfærdsapparat, mangfoldigheden af
foreninger samt professionsgruppernes relativt store andel af den erhvervsaktive
del af befolkningen træder på en interessant og uventet måde i indbyrdes
forbindelse indenfor det område, som Margit Harder behandler i denne bog,
nemlig foreninger, der tager sigte på at give støtte til familier med anbragte børn.

Her er et område, der for det første om noget ligger centralt indenfor den offentlige
sektors kerneindsatsområder. For det andet er det et indsatsområde, som indenfor
den sociale sektor håndteres af højtuddannede professionelle som socialrådgivere,
jurister og psykologer. Alligevel ser vi for det tredje, at området paradoksalt nok
også skaber grundlag for foreningsdannelse indenfor det civile samfund. At der
tilsyneladende både er behov for at "private" går sammen og støtter og hjælper
familierne indenfor dette område, samtidig med at der tydeligvis også er mange
"frivillige", der vil bruge deres tid og arbejdskraft for at hjælpe medborgere i en
vanskelig situation.

Disse forhold rejser en række spørgsmål, der fortjener en nærmere belysning. For
det første: Hvilke behov lader det offentlige system være udækket i forhold til
disse familier? Hvorfor vælger de ofte at søge hjælp hos private foreninger? For
det andet: Hvad har foreningernes hjælpere at tilbyde? Hvad gør de? Gør de reelt
noget andet end den offentlige sektor? Disse to spørgsmål kunne også opsummeres
på denne måde: Hvad er foreningernes eksistensberettigelse? Er den at tilbyde
noget andet end det den offentlige sektor kan, eller at levere det samme som den
offentlige sektor, blot med en bedre kvalitet? Et tredje spørgsmål, der kan stilles
er: Hvilken baggrund foreningernes private hjælpere har for at yde støtte og hjælp?
Hvad er deres motiver og kvalifikationer?

Margit Harders undersøgelse sætter især fokus på det andet og tredje spørgsmål.
Det er en undersøgelse, der retter sig mod foreningerne og de mennesker, der yder
en indsats indenfor denne ramme. Som spørger de frivillige hjælpere om, hvad
foreningens målsætning i forbindelse med dette arbejde egentlig er? Hvad deres
egne forudsætninger for at gøre en indsats er? Samt hvilke begivenheder og tanker,
der har motiveret dem for indsatsen?
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Margit Harder viser os et billede præget af en stor mangfoldighed. Af foreninger
med store indbyrdes forskelle i perspektiv og målsætning. Af frivillige med meget
forskellige kvalifikationer og meget forskellige former for motivation for at gå ind
i arbejdet. Det er undersøgelsens og bogens hovedindsats at kortlægge dette
område med dets forskelligrettede mangfoldighed genem den loyale fremstilling af
foreningernes selvoplevelse og selvpræsentation.

En del af de frivillige hjælpere indenfor dette område har en meget personlig
motivation til at gå ind i dette arbejde: De har selv på et tidspunkt af deres liv fået
anbragt et barn udenfor familien. Kvalifikationsmæssigt, socialt og eksistentielt
udgør deres livsløb en "læringsrute", der går fra at være et "problem" og et
menneske, der skal "hjælpes" og over til at kunne være en støtte, en hjælp eller en
løsning for andre mennesker. Dette omslag: fra "hjælpeløs", over "selvhjulpen" til
"hjælper" beskriver ikke blot en opbyggelig personlig historie. Det viser,
hvorledes marginalisering og gennemlevelse af svære livsomstændigheder også
kan være en læreproces, der skaber indsigter, ressourcer og kundskaber, som ikke
kun den enkelte, men også samfundet i en bredere forstand senere kan drage nytte
af.

Erik Laursen
Institut for Sociale Forhold og Organisation
Aalborg Universitet
November 1999
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KAPITEL 1

INTRODUKTION

Denne bog er anden del af et projekt vedrørende foreninger til støtte for familier med
anbragte børn. I dette introducerende kapitel refereres projektets første del ganske
kort. Derefter præsenteres hensigt med og fremgangsmåde i denne del. Endelig
skitseres de enkelte kapitlers indhold.

Foreningerne
Der eksisterer i Danmark en række private foreninger, altovervejende med frivillig
arbejdskraft, hvis hoved- eller delformål er at yde assistance til familier med anbragte
børn. Anbringelse af børn mod forældres, evt. børns vilje er et emotionelt sårbart og
juridisk/socialfagligt vanskeligt område. Der er ved tvangsmæssige foranstaltninger
tale om udøvelse af samfundsmagt, som oftest er rettet mod marginaliserede familier.
De heri indlejrede dilemmaer (frihed/kontrol, magt/afmagt, majoritets-
/minoritetsnormer etc.) er centrale indsatsområder for foreningerne. Det har vist sig,
at et betydeligt antal familier modtager assistance herfra.1 Af den første del af dette
projekt fremgik, at foreningerne på en række punkter udviste betydelige variationer:
Nogle foreninger var etableret på basis af initiativtagernes erfaringer med an-
bringelse af egne børn/børnebørn, andre på grund af politisk eller social indignation
på vegne af forældre til anbragte børn. Andre forskelle sås i foreningernes syn på
samfundets ret til indgriben i familier/anbringelse af børn, i deres medvurdering af
anbringelses-nødvendighed og i forhold til forsøg på ændring af anbringelsesbe-
slutning. I konsekvens heraf var der tydelige variationer i foreningernes opfattelse af
behov for indsats over for familierne og i deres forhandlingsstrategier over for de
sociale myndigheder. Nogle foreninger opfattede sig som mæglere mellem familien
og de sociale myndigheder, mens andre i højere grad opfattede sig som støtter til
familiens modstand mod det offentlige. Der viste sig også lighedspunkter mellem
foreningerne. De var alle skeptiske over for den offentlige indsats i forbindelse med
anbringelse af børn, omend på forskellige niveauer. De reagerede alle hurtigt ved
henvendelser fra familier, og det var muligt at komme i forbindelse med dem næsten
uanset tidspunkt på døgnet.

Foreningerne blev grupperet og analyseret i forhold til variationerne med hensyn til
1. begrundelse for oprettelse, 2. indsatsens formål, 3. foreningernes holdning til
anbringelser af børn, 4. forudsætninger for rådgivning, 5. foreningernes holdning til
det offentlige sociale system og 6. opfattelser af lovgivning på området samt

1 I perioden fra kortlægning af foreningerne til denne publikations udgivelse har feltet ændret
sig. Gruppen af foreninger med hovedfokus på familier med anbragte børn omfattede således i
den første undersøgelse følgende: FBU-ForældreLANDSforeningen for børne- og
ungdomsbistand, Social Platform, Danmarks Børn, Dansk Familieråd, FRIS-Familiens Rettig-
heder i Samfundet og Bisidderforeningen af 1994. I den mellemliggende periode har Social
Platform indstillet sit arbejde, ligesom Danmarks Børn er ophørt som aktiv forening. Oversigt
over foreningerne samt beskrivelse af deres målsætninger og metoder - se Harder (1997).
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samfundsholdninger. Denne analyse medførte2, at ca. halvdelen af foreningerne blev
placeret i eller tæt på den progressive idealtype3, mens øvrige blev placeret i eller tæt
på den radikale idealtype4.

Uanset idealtypisk tilknytning benyttede alle foreninger sig af særligt udvalgte eller
udpegede rådgivere.

Undersøgelsens anden del
I "Strategier for forandring", som er anden del af undersøgelsen af foreningerne og
deres virke, er det rådgiverne (progressive og radikale) og deres indsats i forhold til
familier og offentlige myndigheder, der er undersøgelsesfeltet. Der er flere
begrundelser for at fokusere på foreningernes rådgivere: Det har fra projektets start
været hensigten at undersøge rådgivernes konkrete omsætning af foreningernes
formål. Desuden tyder det relativt betragtelige antal familier, som henvender sig til
foreningerne på, at familier opfatter den assistance, de modtager herfra, som nødven-
dig/brugbar. Familierne, er oftest, eller har været, i kontakt med de sociale
myndigheder og har ret til at modtage rådgivning herfra. Det offentlige tilbud må
forventes at rumme såvel immaterielle (råd og vejledning) som materielle ydelser,
mens ingen foreninger er i stand til at formidle ydelser med økonomisk indhold.
Alligevel ser det ud til, at en del familier (i hvert fald delvist) fravælger den
offentlige i princippet mere omfattende rådgivning til gengæld for privat/frivillig
rådgivning fra foreningerne. En forklaring er utvivlsomt det offentlige tilbuds mulige
skift til tvangsmæssige foranstaltninger. En anden forklaring kunne tænkes at være,
at foreningerne råder over muligheder for assistance til familierne, som disse ikke
kan (eller mener at kunne) få i det offentlige. Og endelig har der kunne spores en

2 Efterfølgende har en enkelt foreningsrepræsentant stillet spørgsmålstegn ved denne opdeling,
og da ikke på vegne af egen, men en anden forenings placering. I øvrigt er det mit indtryk, at
foreningerne som sådan ikke har opfattet sig forkert placeret.

3 Progressive foreninger: forstås som foreninger, der grundlæggende deler det aktuelle
samfunds opfattelse af børns krav på minimums-opvækstbetingelser (som formuleret i lov-
givning og regulativer på området). De ser deraf følgende anbringelse af børn (også uden
forældremyndighedsindehaverens accept) som mulighed/nødvendighed. Den progressive
forening vil lægge vægt på, at familiernes evne til at drage omsorg for børn forbedres.
Lovgivningen inden for området: anbringelse af børn, er ikke entydigt og udtømmende
defineret. Den progressive forening kan derfor forventes at arbejde for en præcisering af
lovgivningen, samt sætte fokus på den måde, hvorpå lovgivningen forvaltes med henblik på at
udvide medlemmernes indflydelse på egen situation (Harder 1997).

4 Radikale foreninger: Radikal skal ikke forstås i den partipolitiske, men derimod i den
etymologiske betydning af ordet, d.v.s. yderliggående, reformerende. Her betyder det således
foreninger med holdninger (i hvert fald på familieområdet), som afviger fra den aktuelle
samfundsopfattelse. Det vil sige, at den radikale forening ønsker at forandre samfundets
holdninger til familien, især til familiens ret til selv at beslutte rammerne for børnenes opvækst.
I konsekvens heraf lægges især vægt på forandring af lovgivning/forvaltning og mindre vægt
på de specifikke familiers omsorgsevne (Harder 1997).
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samfundsmæssig modstand mod foreningernes indsats, som også kaldes på interessen
for indblik i deres faktiske handlinger og holdninger.

Formålet med projektets anden del er således at undersøge det konkrete indhold af
foreningernes rådgivning og indsats i øvrigt. Hvad gør rådgiverne? Og i hvilket
omfang? Hvem er de? Hvilke tanker gør de sig om deres indsats? Om familierne?
Om det offentlige system? Da jeg selv har en forankring i offentlig social rådgivning
(som underviser af socialrådgiverstuderende), er jeg desuden optaget af de forskelle,
der måtte vise sig mellem offentlig og privat/frivillig rådgivning, både med hensyn til
selve rådgivningens indhold og til den kontekst, hvori rådgivningen foregår.

Rådgivning/rådgivere forstås her betydeligt bredere end det, udtrykkene umiddelbart
betyder: ydelse af råd(anvisninger)/en person, der giver råd. Konkrete råd i konkrete
situationer er en del af begrebets indhold, men der er i øvrigt tale om ud fra
(rådgiverens) viden inden for et område at yde en assistance til andre mennesker,
som kan inkludere at lytte til dem, at tale med dem, at forsyne dem med fornøden
information, at yde vejledning om, hvordan bestemte ting gribes an, at give dem
mulighed for at overveje bestemte forhold på en måde, så de kan give sig selv gode
råd etc.

Fremgangsmåde
Hensigten med undersøgelsen er at få indsigt i, forstå og formidle (samt fortolke) for-
eningsrådgivernes indsats. Det kan opnås på forskellige måder, f.eks. ved udsendelse
af spørgeskema, ved observation af deres faktiske handling og ved kvalitative
interviews. Den sidste fremgangsmåde er valgt. Spørgeskema-metoden blev fravalgt,
idet svar begrænser sig til bekræftelse/afkræftelse samt evt. kommentarer.
Spørgeskemaer indfanger derfor specielt, hvad der er spurgt om. Da rådgi-
verindsatsen i foreningerne er et felt, der ikke tidligere (såvidt vides) er undersøgt,
var det nødvendigt at give plads for på forhånd ikke-indkredsede temaer. Observation
af den konkrete rådgiverindsats, mens den fandt sted, virkede på den ene side
tiltrækkende på mig, men på den anden side forventede jeg en række barrierer:
rådgivernes hensyn til familierne, familiernes reservation, praktiske vanskeligheder,
tidsmæssige problemer etc.

Tolv rådgivere er interviewet. De er ligeligt fordelt mellem progressive og radikale
foreninger. Den altovervejende del arbejder for foreninger med assistance til familier
med anbragte børn som hovedformål. Det er (desværre) ikke samtlige foreninger med
dette som hovedformål, der har stillet rådgivere til rådighed. Årsagen er først og
fremmest, at de nødvendige aftaler ikke har kunnet træffes inden for tidsrammen.

Foreningerne har formidlet et "udvalg" af navne på rådgivere til mig. Desuden har
jeg selv kontaktet enkelte, som jeg har fået kendskab til på anden måde, ligesom
nogle er henvist via andre rådgivere. En enkelt ønskede ikke at blive interviewet.
Blandt de resterende har jeg foretaget et udvalg, således at der opnåedes en ligelig
fordeling mellem foreningstyper og en rimelig fordeling mellem de enkelte
foreninger. Der er således ikke tale om et repræsentativt udvalg. Til gengæld er de
interviewede rådgivere mennesker, som har ønsket at medvirke, fordi de har fundet
det vigtigt at formidle deres viden. Som det siden vil fremgå, har de mange
væsentlige budskaber. Interviewene har fundet sted i interviewpersonernes hjem eller
i deres foreningers lokaler (det afsluttende interview i december 1997). Den gennem-
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snitlige varighed var ca. 2 timer. Nogle vil sige, at det er for lange interviews. Mine
bevæggrunde har været, 1. at mit behov for viden og interesse for rådgivernes indsats
var stor, 2. at de gjorde mig en tjeneste ved at stille sig til rådighed for mig, 3. og at
jeg mener, det er den interviewede, der ved mest om, hvornår temaerne er velbelyst
og interviewet dermed slut.

Interviewene har været semi-strukturerede med temaerne: rådgivernes bevæggrunde
for og tanker om frivillig rådgivning; deres konkrete indsats samt holdninger i
forhold til familier, sociale (og andre) myndigheder og samfund; deres opfattelse af
spændingsfeltet mellem offentlig og privat assistance. Det kvalitative interviews
styrke er bl.a., at det giver mulighed for at få temaerne belyst fra forskellige vinkler
og for at vende tilbage til bestemte temaer i samtalens løb. En svaghed ved det
kvalitative interview er (i denne sammenhæng), at interviewene ikke giver direkte
viden om rådgiverindsats, men derimod om rådgivernes opfattelse/formidling af,
hvad de gør.

Er resultaterne af undersøgelsen generaliserbare? Undersøgelsen videregiver tolv
(ikke-repræsentativt udvalgte) foreningsrådgiveres opfattelse af deres konkrete
indsats og deres tanker herom. D.v.s. at undersøgelsen ikke beskriver, hvordan andre
foreningsrådgivere tænker og handler. Alligevel viste der sig, som det siden vil
fremgå, en høj grad af overensstemmelse mellem de enkeltes handlinger og
holdninger og deres respektive foreningers formulerede opfattelser.

Pålidelighed og gyldighed af undersøgelsen? Pålidelighed (reliabilitet) betegner, hvor
konsistente resultaterne er, og gyldighed (validitet) er udtryk for, om en interview-
undersøgelse undersøger det, der var hensigten (Kvale 1997). Pålideligheden kan
siges at være forudsætning for gyldigheden. I kvalitative interviews er det dog
vanskeligt at skelne mellem begreberne (Fog 1994). Med hensyn til selve
interviewene var de som tidligere nævnt lange. Jeg følte mig velkommen hos alle, og
opfattede mig selv som upartisk engageret. Det var mit indtryk, at alle inter-
viewpersoner havde forberedt sig og gerne ville formidle deres tanker og opfattelser.
Bånd og båndudskrifter viser da også, at interviewpersonerne brugte langt den største
del af "taletiden". Semi-strukturerede interviews lægger op til dialog. Ledende
spørgsmål forekom i yderst beskedent omfang. Interviewpersonerne modtog ikke
båndudskrifterne til kontrol og accept (af hovedsageligt praktiske grunde). Enkelte
gange var jeg under udskriften i tvivl om en tekst-passages fortolkning; dette
afklaredes ved telefonkontakt. Efter min bedste overbevisning har jeg i
undersøgelsen fokuseret på, hvad jeg opfatter som de interviewedes væsentligste
budskaber. Det har ikke været hensigten at bekræfte nogen forforståelse, men
derimod at forholde mig til det faktiske indhold af interviewmaterialet og de
betydninger, de interviewede så ud til at lægge i det. Med hensyn til gyldigheden af
undersøgelsen har interviewene givet svar på det, det var hensigten at undersøge.
Som det også var hensigten, gav den semi-strukturerede form mulighed for, at
interviewpersonerne kunne introducere nye relevante temaer. Den eksplorative
tilgang gav bl.a. plads for foreningsrådgivernes syn på de offentligt ansatte udøvere
(først og fremmest socialrådgiver/sagsbehandlere) af familiepolitikken.

Interviewene har haft anonymitet som forudsætning, både i forhold til identifikation
af den enkelte og i forhold til foreningstilhørsforhold. D.v.s. at de alene selekteres
efter foreningstype (radikal/progressiv). Min overordnede hensigt med dette var at
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fokusere på de forventede variationer mellem den progressive og radikale rådgiver og
ikke på forskellene mellem de enkelte foreninger. Desuden forventede jeg, at de
interviewede personer ville kunne udtale sig friere. Det er dog efterfølgende ikke mit
indtryk, at de har tillagt anonymiteten væsentlig betydning, tværtimod har flere
meddelt, at de gerne stod ved deres udtalelser. Ikke desto mindre fastholdes anony-
miteten.

Interviewene er optaget på bånd. Alle har umiddelbart accepteret dette. Båndene er
renskrevet af mig, da det er min opfattelse, at indsigten i materialet bliver større, når
intervieweren selv arbejder med udskriften. De citater, der anvendes i teksten, er
direkte citater. Der er imidlertid forskel på tale- og skriftsprog. Fyld-ord uden
egentlig mening (som de fleste af os benytter os af) udelades derfor. Hvor sætninger
eller sætningsdele er udeladt, vises det ved "...". Hvor kodeord er tilføjet, for at
sætningen kan forstås, vises det ved "( )".

Da der er tale om foreningsrådgivernes arbejde i forhold til familier med anbragte
børn, henviser de interviewede rådgivere ind imellem til lovgivning på området. På
tidspunktet for interviewoptagelse, var Bistandsloven den centrale lov på området.
Den sociale lovgivning er i mellemtiden blevet revideret, således at der nu eksisterer
et tredelt sociallovskompleks. Når interviewpersonerne henviser til Bistandsloven,
"oversætter" jeg til nugældende lov, d.v.s hovedsageligt Servicelovens §§.

De enkelte kapitler
I kapitel 2 præsenteres henholdsvis de radikale og progressive rådgivere: Hvem er
de? Hvilke bevæggrunde har de for at engagere sig i arbejdet med familier med
anbragte børn? Hvor megen erfaring har de med rådgivning? Hvor megen tid
anvender de? Rådgiverne arbejder frivilligt i frivillige foreninger. Kapitlet afsluttes
derfor med definitioner af frivillighedsbegrebet og karakteristika ved de frivilligt
arbejdende generelt, ligesom foreningernes rådgivere kontra offentlige rådgivere
overvejes.

Kapitel 3 videregiver henholdsvis de radikale og progressive rådgiveres viden om og
opfattelse af de familier, som søger deres bistand. Det generelle billede, de formidler,
svarer i store træk til de familier og deres belastningsgrad, som beskrives i den
eksisterende forskning på feltet. Foreningsrådgivernes samarbejde med forældrene
repræsenterer imidlertid andre synsvinkler og dermed anden viden end eksisterende
forskning, især viden, som koncentrerer sig om samarbejde (eller det modsatte)
mellem familier og offentlige myndigheder. Kapitlet her afsluttes med formidling af
sådanne andre forskningsresultater.

Kapitel 4 er det centrale kapitel, d.v.s. at det er den viden, der formidles i dette
kapitel, som var udløsende for denne bogs tilblivelse. Her fokuseres på
foreningsrådgivernes indsats: i forhold til familierne, i forhold til de sociale (og
andre) institutioner, i forhold til samfundet. Rådgiverne er ofte bisiddere ved
familiernes møde med myndighederne. Hvordan opfatter de den rolle? Hvordan
modtages familierne og de selv? Hvad gør de? Hvor stor er deres påvirkningskraft?
Der ser ud til at være betydelige variationer i indsatsen, afhængig af om familierne
henvender sig til en rådgiver fra henholdsvis en radikal og en progressiv forening.
Især de progressive rådgiveres udførelse af arbejdet "kalder" på sammenligning med
offentligt socialt arbejde. Desuden ses sammenhæng mellem rådgivernes "afstand" til
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anbringelsesområdet og deres indsats, d.v.s. at der er forskel på den indsats, der ydes
af rådgivere, hvis børn har været anbragt, og den indsats, der ydes af rådgivere med
et personligt "fjernere" forhold til anbringelsesområdet.

Kapitel 5 præsenterer de radikale og de progressive rådgiveres syn på de myndig-
heder, der er impliceret i anbringelsesprocessen og for de radikale rådgiveres
vedkommende desuden overvejelser om den lovgivning, der giver samfundet
mulighed for indgriben i børns opvækst. Endelig videregiver kapitlet rådgivernes
opfattelse af og holdning til udøverne af socialpolitikken på området, især den
sociale forvaltnings sagsbehandlere/socialrådgivere. Det er et tema, som ikke var
indeholdt i interviewguiden, men som blev bragt ind i interviewene af adskillige
foreningsrådgivere.

I kapitel 6 overvejes den proces, der for en stor del af de interviewede rådgiveres
vedkommende har fundet sted: processen fra at være forældre til et anbragt barn - til
at blive rådgiver for andre forældre i den situation. En del af foreningsrådgiverne (i
disse interviews især de progressive) har selv haft børn, der har været anbragt uden
for hjemmet. I social faglitteratur ses denne situation ofte som forbundet med
beskedne ressourcer. Da der netop er tale om mennesker, som nu må kaldes
ressource-rige, idet de har etableret overskud til at yde af deres tid, viden og kræfter,
kalder disse rådgiveres bevægelse/udvikling fra mennesker med behov for bistand til
mennesker, der yder bistand, på overvejelser om, hvilke forhold der kan gøre sig
gældende for en sådan bevægelse.

Endelig kombineres hovedresultaterne i kapitel 7 i fire temaer. Temaerne er:
Samfundsintervention i familier - historisk, aktuelt og fremtidigt; marginalisering og
dens konsekvenser; foreningsrådgivernes strategier for forandring, herunder de
centrale forskelle; og frivillig kontra offentlig indsats i marginaliserede familier,
herunder muligheder for vurdering af børns opvækstbetingelser.

Bogens titel "Strategier for forandring" henviser til den opfattelse, der blev givet
udtryk for i første del af undersøgelsen: at mennesker (her forældre), hvis børn
anbringes uden for hjemmet imod forældrenes ønske, ofte opfatter anbringelsen af
barnet som udtryk for samfundets overgreb mod og undertrykkelse af dem. Vi
reagerer forskelligt på oplevelsen af overgreb og undertrykkelse. Man kan skelne
mellem forskellige strategier for at løse modsætnings- eller konfliktfyldte situationer.
Nygren (1996) formulerer tre hovedstrategier:

1. Vi kan flygte fra den udfordring, der ligger i situationen. Som mulige
flugtstrategier nævner han f.eks. brug af medikamenter og rusmidler samt anvendelse
af forskellige psykologiske forsvarsmekanismer, som dæmper eller fjerner
bevidstheden om konflikten.
2. Vi kan tilpasse os situationen, d.v.s. resignere over for den eller omdefinere
opfattelsen af vore egne behov, så de svarer til de ydre betingelser.
3. Den tredje strategi er at søge at forandre de ydre betingelser, så de i højere grad
tilpasses vore egne behov og mål. Han tilføjer, at gennem forandring af væsentlige
ydre betingelser forandrer mennesket sig selv.

De forældre, der henvender sig til foreningerne, må opfattes som mennesker, der ikke
flygter og ikke tilpasser sig. De benytter en modstrategi med den hensigt at forandre




