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Formandens beretning RIFTs generalforsamling 23. november 2020 RIFT  

”Vi er lige så optaget af barnets tarv som alle andre, men må påpege, at 

også for børnenes skyld, skal indsatser og afgørelse være grundigt 

belyste og følgende lovgivningen.” Sådan havde jeg lige sluttet min 

beretning 2019, da Statsminister 1. januar erklærede sig som ”Børnenes 

Statsminister” og bl.a. proklamerede, at  

” Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. O 

vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile…” samt 

tilføjede, at flere udsatte børn skal bortadopteres…. 

Desuden talte om forældre, der fik for mange chancer og ikke magtede at 

tage sig af deres børn… 

Kort efter proklamerede hun og Socialminister Astrid Krag, at der ville 

komme en Barnets Lov… 

Det satte dagsordenen for RIFT og mange andre. Der blev en heftig debat, 

fordi mange som vi i RIFT blev stødt over den kategoriske og ikke saglige 

måde, der blev talt om det område, som vi kender så alt for godt. 

Der var enighed om, at det er godt, at regeringen sætter fokus på udsatte 

børn og om at der er plads til mange forbedringer i anbringelserne. Men 

at have som mål at flere skulle anbringes og tvangsadopteres var rystende 

for os, der ved, hvor meget der er galt med retssikkerheden og hvordan 

der mangler både forskning og kvalitet på feltet. 

Heldigvis kom der mange fagfolk ud af busken, og vi samarbejdede på kryds 

og tværs og fik endelig lidt mere held med at komme i presse osv. 

Her kommer en liste over vores aktiviteter, som afløste den næste 

planlagte temadag om forældrehandleplaner … som vi må kigge på i 2021. 

Men lige pt venter vi stadig på Barnets Lov. 

RIFT var på banen bl.a. med disse aktiviteter: 

Januar 2020 Allerede 2. januar fik vi – udarbejdet af Susanne med 

Rikke på sidelinjen - sendt en pressemeddelelse til 

Ritzau. Den blev ikke taget, men ligger på vores 

hjemmeside. 

Vi kontaktede samtidig aviser og Information bragte midt 

januar interview med Susanne (i artikel med interview med 

Rasmus Kjeldahl/ Børns Vilkår). 

Samtidig gik vi i gang med at projektere en konference… 

Men så blev vi inviteret af DE Anbragtes Vilkår til at 

være med i konference sammen med Mødrehjælpen og FbU – 

hvilket vi sagde ja tak til. 

Rikke deltog i arbejdet i flere måneder. Pga Corona endte 

det med et dialogmøde med 10 deltagere. Se vores 

hjemmeside. 

Februar – 

april  

 

Vi arbejdede på højtryk i vores mange netværk: Ressourcegruppen, 

med de nystiftede Børns Velfærd, FbU, Mødrehjælpen, DAV 



2 
 

m.fl.samt med pressekontakter for at skabe debat om Mette 

Frederiksens chokerende unuancerede udtalelser om Flere 

Anbringelser … og en bebudet lov… 

Maj 2020 RIFT lod sig ikke slå ud af Coronabegrænsninger og at vores 

lokaler i Frivilligcenter Roskilde lukkede… her mødes 6/5 vi på 

havnen i Roskilde ved vikingeskibsmuseet.  

 

15. maj deltog Susanne for RIFT og Rikke med på teams (interview 

med en mor og RIFTs repræsentant i det store forarbejde) 

i dialogmøde med Socialborgmester i København 

Mia Nygård, Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla 

Fabricius, Socialordfører fra SF Trine Torp, Socialordfører fra 

Konservative Birgitte Jerkel, Jessie Olesen fra KL, Ninna 

Thomsen fra Mødrehjælpen, David Adrian Pedersen fra De Anbragtes 

Vilkår, Anders Brøndtved fra FBU  

Juli 2020 

”Det bedste for Alba: En fortælling om en 

børnesag” ved. Rikke og Susanne, udkom og blev anmeldt I 

Danske Kommuner. 

Information kørt - klædt på af Rikke og Susanne og med 

anonymiserede beretninger fra forældre, som RIFT kender 

til - artikelserie om anbringelser.  

August  

18. august: RIFT havde v. Rikke, Erling og Susanne kronik 

i Information: ”Regeringen vil hverken lytte til forældre 

eller fagfolk, når den anbringer udsatte børn” 

Denne fine illustration af Sara Houmann 

Mortensen, som Information bragte til artiklen, har RIFT 

senere (med solidaritetsrabat  ) købt rettighederne til 

at måtte bruge til egne indlæg (ikke i andre medier) de 

næste 2 år  Tak til Sara. 

RIFT deltog i august som nyt medlem i Coronaudsat møde i 

Socialstyrelsens følgegruppe på anbringelsesområdet. 
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September 1.september afholdt RIFT reception for Alba-bogen og 

samtidig tema-møde om den bebudede kommende barnets lov. 

Tak til Bente Adolphsen for altid at stille op og til 

Gitte Haslebo fra Børns Velfærd, dannet vist i 2020 og som 

RIFT har et fint samarbejde med samt TAK til Heidi, som 

flot delte sine erfaringer. Efter alle Coronaregler kunne 

vi holde arrangement for 50 deltagere. 

 

 
 

4. september evaluerede vi og planlagde kommende kampagne 

ved sommermøde i Gislinge, hos Erling, da vi pga. Corona 

havde måttet aflyse det årlige sommermøde i Skåne. 

 

RIFT var senere på måneden af Socialminister Astrid Krag 

inviteret til Topmødet Børnene Først. Ritzaus bureau 

interviewede Susanne om bl.a. manglende inddragelse af 

forældrene i børnesager – interviewet blev bragt i en 

række aviser. 

 

Oktober Børns Velfærd inviterede RIFT til ”det andet topmøde” 

Børnene Først, hvor Susanne sad i panel. Og vi arbejdede 

fortsat på højtryk for at netværke mm forud for det 

kommende lovforslag. 

November  

12. november: RIFT meddeltes, at vi sammen med De 

Anbragtes Vilkår var tildelt årets Menneskerettighedspris. 

Tak til gode netværksparter for 

indstillingen og tak til Rådet for Menneskerettigheder for 

prisen.  

 
Hermed sluttede det for RIFT indtil videre største år 

siden vi blev stiftet i 2013. Vi håber, at vi i 2021 

sammen med vores store netværk trods de barske vinde, der 

blæser fra Regeringen kan skabe forbedringer for 

retssikkerhed og faglighed på børne-ungeområdet. 
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Tak til alle jer i RIFT for det gode samarbejde og 

kammeratskab. 

 

Fortsættelse – om endnu et aktivt år og overrækkelsen af Menneskerettighedsprisen følger i beretningen 

til generalforsamlingen november 2021. 


