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2017 har været et begivenhedsrigt år for RIFT.  
Hvor vi omsider lykkedes med vores dagsorden om at få emnet om
manglende retssikkerhed i anbringelsessager – også for forældre – på
dagsordenen.  
Konferencen ”Børnesager – hvor er retsstaten?” – som skulle have været i
Landstingssalen, men som blev flyttet til Valby Kulturhus - i samarbejde med
Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed med 200
deltagere (jf. program og deltagerliste: Foruden panel med
folketingspolitikerne Trine Torp, SF; Karina Adsbøl, DF; Kommuner,
advokater, de vigtigste organisationer på området, samt repræsentanter. fra
Ankestyrelsen, Ombudsmanden, Borrådgivningen i København m.fl.) gav
foruden gode indlæg og gode debatter på selve dagen omtale i
medier: Interview i Orientering 30/12 2016, hvilket endelig gav mulighed for
artikel i Politiken 8/1 2017 og som følge heraf var emnet 8/1 2017
hovedhistorie i Radioavisen P 1 fra morgenstunden til ud på eftermiddagen.  
Dette bl.a. på baggrund af case-samlingen: ”Sat ud på et sidespor” udarbejdet
af Rikke og Susanne.  
Denne blev endvidere behandlet i en artikel i fagbladet Socialpædagogen.  
(jf. links på hjemmesiden).  
Det var vores forening med Camilla som utrættelig arbejdshest og Erling
med godt lobbyarbejde i samspil med UT/ formand, som stod for konferencen
– godt hjulpet af Retspolitisk forenings Merete Kampmann.  
Efter konferencen tog vi bolden, som folketingspolitikerne havde spillet til
os om at kigge efter løsninger fremfor igen og igen at påpege problemerne.  
Her hentydede folketingspolitikerne bl.a. til rapporterne fra Rigsrevisionen
og Statsrevisorerne, som vores konferencen lå i kølvandet på.  
Vi tog bolden op ved at kontakte de fremmeste juridiske videnspersoner på
feltet, og i samråd med disse er der oprettet en ”ressourcegruppe” der (indtil
videre) mødes 2 gange om året med henblik på at drøfte det komplekse

område og evt. komme frem til handlinger, der kan fremme på området.  
Gruppen er en uformel arbejdsgruppe, der består af juridiske eksperter
herunder fra Børns Vilkår samt repræsentant fra Justitia (som har fået midler
til projekt om retssikkerhed for socialt udsatte), rep. Fra Institut for
menneskerettigheder samt juraundervisere/ forskere fra
Socialrådgiveruddannelsen/ overbygningsudannelser til denne.  
RIFT, Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed er
initiativtagere til gruppen og sidder med repræsenteret ved henholdsvis
Susanne , Merete og Thorbjørn.  
  

Sideløbende sendte de 3 foreninger sammen et brev til kommunerne om
hvilke 5 emner, vi foreslår kommunerne øjeblikkeligt at kigge på. Se brevet
på hjemmesiden.  
Vi fik ingen presse på dette, men vi har på senere møde i RIFT besluttet, at vi
vil holde arrangementer om hver af de 5 emner:  
1.              Har I tilstrækkeligt fokus på kvalificerede, forebyggende indsatser, når
hhv forældre selv beder om hjælp, eller når andre underretter med
en bekymring?  
2.              Når der anbringes skal både forældre og børn forstå, hvorfor. Er § 50undersøgelser, handleplaner mm tilstrækkeligt fagligt underbygget
og klart formidlet?  
3.              Sikrer I på kvalificeret vis samarbejdet mellem biologisk familie og
anbringelsesstedet, til gavn for barnet/ den unge?  
4.              Foreligger der kvalificerede forældrehandleplaner helt fra begyndelsen
af anbringelsen herunder med konkrete angivelser for mål og støtte,
og tilbydes der en § 54-støtteperson?  
5.              Udarbejder I ved hjemgivelse revideret handleplan/ hjemgivelsesplan,
som sikrer fortsat trivsel og udvikling for barnet, den unge og
forældrene?
  

Der har i foråret , sommeren og efteråret sideløbende været fokus på vores
emne med bl.a. Borgerrådgiverens rapport (København) om fejl
i sagsbehandlingen i 77 ud af 77 stikprøvesager , som fik masser af

presseomtale. Folketingets Ombudsmand har efterfølgende bebudet at ville
kigge på området (især på handleplaner)  
Der har endvidere på flere TV - kanaler været vist dokumentar om det brede
emne om problemer på anbringelsesområdet – herunder med retssikkerhed  
Og pt arbejdes der på 2 dokumentarudsendelser på DR2 om
henholdsvis underretninger og tvangsanbringelser (herunder med fokus på
forældrevinklen). Sidstnævnte udsendelse produceres for DR 2 af
filmselskabet Doceye, som var med på vores konference og har bedt os om at
hjælpe med at finde cases.  
UT foreslog nogle, som ikke kunne umiddelbart bruges, Rikke har sammen
med forælder været med til optagelser i en case, som dog måtte opgives og
ellers har vi bidraget ved at sprede budskabet til / give kontakter til advokater
m.fl.  
Endvidere har UT deltaget med interview om manglen på retssikkerhed
generelt ud fra emnerne i case-samlingen ”Sat ud på et sidespor”, som vil
blive flettet ind mellem case -historierne. Dokumentarserien på 3 udsendelser
sendes i 2018, endnu uvist hvornår.  
På sommermødet i Skåne i juni projekterede vi arrangement om nr. 2 emne (
om kvaliteten af undersøgelser)(da vi fandt nr. 1 for svært at tage fat i) og
påbegyndte projekteringen af nr. 3 (om det vigtige vedr. at sætte rammer for
samarbejde mellem anbringelsessted og biologiske forældre).  
I sensommeren besluttede vi, hvis det var muligt, igen at holde arrangement
10.januar og har forkøbt leje af salen. Det lykkedes dog ikke til 10/1, da vi
ville have i hvert fald nogle oplægsholder på plads.  
Vi tager fat i udførelsen af dette arrangement i 2018, da vi i mellemtiden i
samarbejde med 3 tolke projekterede et arrangement om Børne-ungesager i
etniske minoritetsforeninger.  
Dette blev gennemført 13. november 2017 i Valby Kulturhus med ca. 60
deltagere, og hvor både oplæg og debat havde høj kvalitet. Jf. hjemmesiden.  
Dette arrangement kom i stand med stor effektivitet af nye medlemmer:
Marianne og Charlotte, der stod for henholdsvis tilmeldinger og betalinger
via Biletto samt det tekniske og praktiske med stor hjælp af Erling  
UT udarbejdede i hast Case-samlingen: ”Børne-ungesager i etniske

minoritetsfamilier”, hvor der bl.a. peges på, at der mangler forskning på
området.  
Info og case-samlingen blev sendt bredt rundt til medier og fagpresse mm,
hvilket dog endnu ikke har givet resultat.  
Men 2 forskere -3 fra hhv Ålborg universitet og Institut for
Menneskerettigheder (IMR) i samarbejde med SFI har vist interesse for at
ville forske på området , og der er i december 2017afholdt møder med hhv
forsker fra Ålborg Universitet og IMR Om samarbejdsflader med RIFT om
dette.  
  

Medlemstilgang og økonomi :  
Der er i årets løb blevet foreslået og vedtaget optagelse af enkelte nye
medlemmer, hvoraf nogle så alligevel ikke har vist interesse.  
Marianne og Charlotte er optagede aktive medlemmer, som sammen med UT
og Erling holdte sekretariatsmøde 17/11 2017 med henblik på at i forlængelse
af samarbejdet om arrangementet 13/11 2017 at afdække hvor mange
ressourcer ”sekretariatet” og sekretæren/ Camilla og kassereren/ Heidi (begge
med over telefonen) kan lægge i RIFT næste år.  
Resultatet af dette fremlægges på næstkommende medlemsmøde med henblik
på at planlægge næste år.  
Her vil også blive fremlagt forslag om mulighed for støttemedlemsskab såvel
økonomisk som praktisk ikke mindst i lyset af de stigende antal henvendelser
som foreningen modtager.  
I takt med, at vi bliver mere kendte og kan påvise resultater i forhold til vores
formål giver det mening at bruge tid på fundraising. Også fordi vi nu er flere
med erfaringer med dette.  
I 2017 blev arrangementerne gennemført med først delvis deltagerbetaling
(10/1) og så fuld deltagerbetaling (13/11).  
Alt i alt har det været et gennembrudsår for RIFT, hvor det er lykkedes os
at levere i overensstemmelse med vores formål.  
Dette tegner lyst for også 2018 med DR-udsendelse i vente og et stærkt
sekretariat og en god godt sammentømret og samarbejdende
medlemsgruppe.  

Samtidig hygger vi os og har ikke glemt formålet nr. 2, om at vise at noget
andet er muligt – det er aftalt, at vores” kendthed" snarest skal udmønte
sig i fundraising også til vores andet formål: At vise nye og andre veje Og
ressourcer.  
  

GODT NYT RIFT-ÅR 2018
mvh  
Susanne Munck, formand  
	
  

  

