Formandens beretning RIFT generalforsamling 5. december 2018
Også i 2018 lykkedes det os – som i 2017 – at få emnet om manglende retssikkerhed ud i den
offentlige debat.
I kølvandet på den store konference i 2017: ”Børnesager – hvor er retsstaten?” var vi blevet
kontaktet af produktionsselskabet Doceye om at bidrage til TV-udsendelsen ”Når kommunen
tager dit barn”, der blev vist på DR 2 i hhv juni, august og september 2018. (Den kan foreløbig
fortsat ses på DR`s hjemmeside).
I kølvandet på det fik vi mange (over 30) henvendelser fra forældre, som håbede, vi kunne
hjælpe dem mod manglende retssikkerhed i deres sager, og vi var nødt til at skrive på
hjemmesiden, at vi desværre ikke kan gå ind i enkeltsager, men alle blev kontaktet. Vi skal
netop på generalforsamlingen / medlemsmøde ifm generalforsamlingen (5/12 2018) tage stilling
til, hvordan vi vil følge op med mailinglister mm – både ift nogen der vil hjælpe med noget og
nogen, der vil bidrage med information mm
Ligesom vi skal tage stilling til, hvorvidt/ hvordan RIFT evt. skal vokse/ håndtere de flere og
flere henvendelser.
Vi tænker, at vi skal fortsætte med ”spydspidsagtigt” at have fokus på vores vision, mission og
værdier, som vi fik formuleret dette år (ligger fremme på hjemmeside:)
RIFTs Vision:
At lovgivningen vedrørende særlig støtte til børn, unge og deres familier overholdes, og at der er reelle
klagemuligheder, hvis det ikke sker.
RIFTs Mission:
RIFT dokumenterer, informerer og skaber debat om manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet. Især på
perspektiver, der sjældent er i mediernes fokus.
Vi skaber fora, der sætter fokus på løsning af de komplekse problemstillinger.
RIFTs Værdier:
Vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge.

Det har fortsat været fint (i 2017) at have fået nye kræfter ind, som f.eks. Charlotte med rødder
i det private erhvervsliv, der fik os skærpet på at få ovenstående formuleret på medlemsmøde
ud fra brainstorm og drøftelser.
Når vi snakker fortsat udvikling vil det være med vores vision, mission og værdier for øje, så vi
ikke fortaber os i sidegrene, hvor vigtige de end kan være.
Vi har i 2018 først og fremmest brugt vores ressourcer på at arbejde hen imod det store
arrangement 28.november om punkt på vores brev til kommuner (2017) om retssikkerhed og
kvalitet i undersøgelser på børne-ungeområdet.
Jf. vores hjemmeside om dette arrangement, hvor vi igen havde folketingspolitikerne Karina
Adsbøl, DF og Trine Torp, SF i panelet og hvor vi igen var heldige at rigtig gode oplægsholdere
ville bidrage herunder trofaste Bente Adolphsen, som vi sætter dato for vores arrangementer
efter, og bl.a. Reidar Hjermann, psykolog og tidligere børneombudsmand i Norge, som satte
emnet i perspektiv ved at fortælle om den norske barnsakkyndige kommisjon, som bl.a. spiller
en rolle ift kvalitet i undersøgelser.
Vi fik/ v. Susanne igen udarbejdet en (omfattende) casesamling for at RIFT kan vise, hvor vi
oplever, at problemerne er.
Der var ca. 100 konferencedeltagere, og vi oplevede igen hvor godt det er med et stærkt
sekretariat ved Marianne, Charlotte og Camilla, der både fik invitation udarbejdet, sendt ud, sat

på Billetto, hjemmeside, facebook osv, så der meldte sig ca. 100 deltagere. Og Erling stod for
det lokaleleje, cafebestilling osv, så det hele (næsten) klappede (men hvad kan man forvente
med så få ressourcer, vi har og et kulturhus med løs tilsyneladende organisation). Cafe INCITA
fungerede fint, men der var koldt i lokaler☹
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Malene Högberg, vores ”huskunstner” og Sussie Mikkelsen vores ”husgrafiker” sørgede igen for
det æstetiske i udformning af såvel invitation som casesamling. Tak for det😊
Økonomien fik en saltvandsindsprøjtning ved indsamling på formand/ Susannes runde
fødselsdag, hvor deltagerne var meget generøse, og vi tog igen fuld betaling for arrangementet
28/11, så nu har vi lidt på kistebunden at arbejde videre med.
Samtidig med, at vi kan fundraise, som nok er lidt nemmere jo mere kendte, vi er blevet og jo
flere arrangementer, vi kan fremvise at have gennemført.
Samarbejdsparter får vi flere og flere af og vi har planer om at sætte i system, at vi
samarbejder med andre organisationer. Dette tager vi fat på vores generalforsamling/
medlemsmøde 5/12 2018 og i det kommende år.Vi er glade for, at ressourcegruppen, hvor
formand/ Susanne sidder for RIFT – med deltagelse fra Institut for menneskerettigheder, Børns
Vilkår, Tænketanken Justitia og jurister fra bl.a. uddannelsesinstitutionerne på feltet – fortsat er
etableret og mødes hvert halve år.
Vi er godt på vej og håber på i 2019 at fortsætte det gode arbejde med fortsat at skynde os
langsomt med at bidrage til at informere om mangler på retssikkerhed og kvalitet på børneungeområdet samt lede efter løsninger.
TAK FOR ET GODT ÅR – vi kommer helt sikkert godt videre i 2019

