Susanne Munck
Ellemosevej 41
2900 Hellerup
+45 40 75 07 58
Sus.munck@mail.tele.dk
PRESSEMEDDELELSE
Vi sender til anmeldelse:
Rikke Skovgaard-Bech og Susanne Munck:

Det bedste for Alba:
En fortælling om en børnesag

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale, at hun i sin egenskab som ”Børnenes
Statsminister” ville anbringe og tvangsadoptere flere børn.
Denne politiske ambition ligger bag regeringens bebudede udspil til ”Barnets Lov”.
Sager om anbringelse af børn er præget af manglende retssikkerhed og vilkårlighed. Intet tyder på,
at Mette Frederiksen vil løse problemerne eller skabe større retssikkerhed på området.
Forfatterne til Det bedste for Alba har derfor valgt at videregive et indblik i, hvorledes børnesager
alt for ofte foregår.
Doku-romanen om det (fiktive) unge par Laura og Zlatko, der - på baggrund af en anonym
underretning - ender med at få tvangsanbragt deres datter Alba, giver indblik i hele forløbet i en
børnesag med akter, maskeret/ kopieret fra den virkelige verden.
Bogen kan læses både som en fortælling og som et uddybende, informativt debatindlæg, mens der
ventes på regeringens udspil til ”Barnets Lov”. Fortællingen er baseret på forfatternes indgående
kendskab til over 100 sager på området som ”§54- støttepersoner” til forældre til anbragte børn.
Vi følger det unge par tæt fra de undersøges og anbringes på et mor-og-barn-hjem og påvirkes
negativt af sagsbehandlingsforløb og indsats, så bekymringen for barnet ender med at være en
selvopfyldende profeti. Vi følger dem videre under anbringelsen, hvor de magtesløse oplever sig sat
ud på et sidespor.
Kommunen bryder gentagne gange lovgivningen og opretholder ikke god forvaltningsskik. Der er
ikke forståelse for de unge forældre eller deres baggrund. Hele sagsforløbet foregår i rigide rammer
og med indsatser, som end ikke Kafka kunne have udtænkt.
Forfatterne kan kontaktes på mail: sus.munck@mail.tele.dk rikke.skovgaardbech@yahoo.dk
Med venlig hilsen
Rikke Skovgaard-Bech og Susanne Munck
Bogen er produceret af BoD
Udkommer mandag 6. juli 2020, 386 sider, 169 kr, e-bog 99 kr
ISBN 978 87 4308 1690

