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Udspillet Børnene Først forholder sig ikke til det vigtigste: Kvalitetsreform, implementering 

og retssikkerhed også for forældrene 

Siden Statsministerens nytårstale 2020 har hele Danmark afventet regeringens udspil ”Børnene 

Først”.  

Det er først fremlagt nu. Mere end et år efter, og derfor havde RIFT håbe på, at forsinkelsen havde 

medført, at regeringen havde lyttet til de mange opfordringer om et helhedsorienteret udspil med 

fokus på kvalitet, implementering og retssikkerhed. 

De overordnede formål med Udspillet 2021 er stort set enslydende med formålene med Barnets 

Reform fra 2011, som fremgår på Socialstyrelsens hjemmeside:  

”At sikre kontinuitet i anbringelsen, Sat sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn, At styrke 

hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene, At sikre udsatte børns rettigheder, At sikre 

en tidligere indsats, At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen, At sikre bedre 

rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering.”  

 

Det er nu i et tiår, i rapport efter rapport blevet fastslået, at lov og retssikkerhed ikke overholdes på 

børne- ungeområdet.  Ambitionerne i Barnets Reform fra 2011 er ikke blevet ført ud i praksis. 

Alligevel omtalte Astrid Krag, Socialminister, i sin præsentation af ”Børnene Først”, at der, som vi 

anser som det væsentligste problem, på børne- ungeområdet som ”noget så tørt som 

implementering” 

 

De forbedringer på området, som RIFT og andre aktører på området i årevis har peget på, er 

behovet for en kvalitetsreform og en bedring af retssikkerheden også for forældre.  

Men der foreligger kun nogle få konkrete nye forslag til forbedringer, og udspillet forholder sig ikke 

til det åbenlyse kaos som udspiller sig på børne- ugeområdet i mange af landets kommunale 

forvaltninger 

 

Statsministeren hævder at stå på børnenes side. Det antyder, at hun mener, at nogen IKKE står på 

børnenes side, og at det tilsyneladende er forældrene – som da også stort set er skrevet ud af 

regeringsoplægget.   

Dette uagtet, at netop børnenes kontakt til de biologiske forældre, i større eller mindre grad, alt efter 

forholdene, er af afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling.  

87% af anbringelsessagerne sker IKKE på baggrund af hverken vold, misbrug eller incest i 

familien.  Alligevel begrundes ønsket om flere anbringelser og tvangsadoptioner med netop med, at 

forældre får chance på chance, selvom de er voldelige og misbrugende.  

Vi mener, at regeringen benytter sig af tom retorik og Astrid Krag nævner da også selv, at der er tale 

om værdikamp.  

 Vi finder det vigtigt at også forældrenes retssikkerhed respekteres og håndhæves – uanset 

forældrenes eventuelle begrænsede forældreevne, så er forældrene meget ofte det vigtigste fixpunkt 
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for de fleste børn. Man bør aldrig tale om børn uden også at tale om og finde ressourcerne hos 

forældre, bedsteforældre, mostre, fastre, tanter, onkler, morbrødre, farbrødre, fætre, kusiner, venner, 

veninder ….  

Udspillet forringer med forslag om flere tvangsadoptioner mm tværtimod forældrenes retssikkerhed 

i en grad, som Institut for Menneskerettigheder peger på, kan være på kanten af 

menneskerettighederne. 

Alt sammen til skade for det vigtige samarbejde rundt om udsatte børn og unge. 

 

En god reform ville have fokus på at loven blev overholdt, en sikring af retssikkerheden og på at 

øge kvaliteten i sagsbehandlingen for både børn, unge og forældre/ familier.  

”Børnene Først ”er kort sagt en OMMER.  

 

De gode forslag i ”Børnene Først” om børnenes retssikkerhed og inddragelse kan inddrages i et nyt 

udspil, hvor man ser forældrene som en del af løsningen og ikke som hovedfjenden for børnene.  

Og hvor ”implementeringen” af lovgivningen ikke affejes i en sidebemærkning som noget ”tørt” - 

når netop den manglende implementering af eksisterende lovgivning har været største trussel mod 

udsatte børn og unges trivsel.  
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som 2020 modtog årets Menneskerettighedspris sammen med DAV (De Anbragtes Vilkår) 

netop fordi der er tale om en falsk modsætning, hvis man stiller indsatser og rettigheder for 

børn og unges rettigheder op som modsætning til indsatser og rettigheder for forældre.  

Frivillig indsats for anbragte børn og deres forældre hædres med menneskerettighedspris | Institut 

for Menneskerettigheder 
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