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30. november 2021 

Formandens beretning RIFTs generalforsamling 30. november 2021 RIFT  

Dette år stod - som 2020 - for RIFT i (foruden Coronaens tegn) ”Barnets 

Lov”s tegn: Regeringsudspillet, januar 2021 og den politiske aftale 

Børnene Først (maj 2021) har været styrende for RIFTs aktiviteter i 2021.  

2021 blev et år,  

hvor vi  

foruden  

- endelig (13. oktober 2021 fysisk – sammen med DAV - kunne modtage 

Menneskerettighedsprisen fra 2020, og hvor formanden for Rådet for 

Menneskerettigheder Rasmus Grue Christensen bl.a.roste os for at 

være stærke og modige ildsjæle, der kæmper konkret og sagligt for 

at forbedre menneskerettighederne for børn og unge og forældre i 

anbringelsessystemet 

- oplevede, at vi nu er anerkendt som part på børne-ungeområdet, som 

både modtager udkast, og aftaler mm. klausuleret før de 

offentliggøres samt inviteres indenfor i Socialministeriet for at 

give input til lovens udformning, ligesom vi har fået lovning på at 

modtage lovforslaget til høring. Vi er glade for, at vi dermed 

giver familier/forældre et talerør helt ind i lovprocessen. Men når 

det er sagt, så har vi desværre ikke de store forhåbninger til, at 

vi lige på dette felt – på de bonede gulve – gør den store forskel. 

Dette fordi vi bliver hørt så sent i processer – og vi som det er 

fremgået af vore indlæg i løbet af året og ikke mindst på vores 

temadag 2/11 2021: ”Børnene Først – eksempel på pseudopolitik” med 

fokus på forældrehandleplaner/ indsatser for forældre til anbragte 

børn og unge – jo mener, at hele grundlaget for loven er forkert. 

Dette skrev vi bl.a. om i en kommentar til indlæg af Socialminister 

Astrid Krag, i Jyllands-Posten 11. januar 2021, som tilfældigvis blev 

dagen for offentliggørelsen af udspillet ”Børnene Først”. Vi gennemgik 

hurtigt udspillet og sendte vore bekymrede kommentarer rundt til 

politiske ordførere og medier, ligesom vi senere, da den politiske aftale 

”Børnene Først” kom i maj 2021 hurtigt udsendte en pressemeddelelse: 

”Børnene Først: Kejserens nye klæder”.  Denne gav bla. anledning til, at 

K-News interviewede RIFT ifm. kritisk artikelserie om den politiske 

aftale. Det hele kan findes på vores hjemmeside, under Rift i medierne. 

Allerede inden udspillet havde Erling taget initiativ til at søge 

aktindsigt i korrespondancen mellem Socialministeriet og Rigsrevisionen, 

så vi kunne undersøge, hvordan opfølgningen fra Rigsrevisionens og 

Statsrevisorernes kritik i 2015-20176 var blevet fulgt op. Vi gravede os 

ned i de mange akter og fandt desværre, hvad vi forventede: At 

Statsrevisorerne fortsat i sin beretning maj 2020 skriver, at de finder, 

at Socialministeriets opfølgning på dele af beretningen har trukket i 

unødigt langdrag … og at ministeriet endnu ikke har gjort tilstrækkeligt 

i forhold til at mindske det gab, der er mellem kommunernes praksis og 

lovens centrale krav til kommunernes sagsbehandling… 
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Denne påpegning gav RIFT en tur i Orientering p1 13. april 2021, hvor 

repræsentant fra Rigsrevisionen og Trine Torp, SF bekræftede bekymringen, 

men hvor Astrid Krag, i båndet optagelse fik det sidste ord om, at 

Ankestyrelsen jo kun finder fejl i 1% af ankesagerne om anbringelse. Som 

om det har noget med sagen at gøre, kan alle vi, der ved noget om området 

så sukke – eller råbe – men det er ikke nemt at få lydhørhed, for det er 

desværre ofte ikke sagligheden, der præger debatten. Men vi kæmper 

videre… 

Og det gør vi sammen med rigtig gode netværk. Igen i går kan vi især 

takke den store kreds af gode fagfolk – ingen nævnt ingen glemt -, som 

trofast står os bi med saglige input, når vi inviterer dem eller spørger 

dem til råds. Ligesom ”Ressourcegruppen” af vigtige jurister, eksperter 

og organisationsrepræsentanter, som RIFT tog initiativ til i 2017, har 

haft gode, informative møder i denne periode herunder med konkrete input 

til Socialministeriet til følge. 

Coronatiden hindrede i 2020 overleveringen af Menneskerettighedsprisen 

(som dog på TEAMs-møde i februar blev foreløbig ”overrakt” til RIFT og 

DAV, men som endelig i oktober kunne overrækkes. 

 

Coronaen forhindrede i 2020 færdigplanlægning og afholdelse af den 

temadag om Forældrehandleplaner.  

Men så kunne vi i 2021 slå arrangementet sammen med som en helhed også at 

omhandle Børnene Først, hvor ballet blev åbnet af forfatter Sigge Winther 

Nielsen, som netop var udkommet med Entreprenørstaten, der sætter fokus 

på de erfaringer, vi har i RIFT med manglende implementering af love som 

følge af pseudo-lovgivning. ”Børnene Først -et eksempel på 

pseudolovgivning” var godt besøgt, og bød på gode oplæg fra flere 

perspektiver efterfulgt af vigtig paneldebat. 
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I case-samlingen, udarbejdet til dagen men 

også som en vigtig dokumentation i debatten 

om Børnene Først, da eksemplerne i case-

samlingen viser, at forældrehandleplaner - 

som er en af de eneste indsatser for forældre 

nævnt i Børnene Først – ikke er kvalificeret 

implementeret skønt del af loven siden 2014 

og især 2011. 

Tak til alle de forældre, der stillede deres 

(anonymiserede) planer til rådighed og til 

Sara Houmann Mortensen hvis fine Justitia-

illustration (tegnet til vores kronik i 

Information sommer 2020), vi med tilladelse 

flittigt benytter. 

Alle vore case-samlinger og slides fra 

temadag ligger på hjemmesiden under Tema-

arrangementer. 

 

9. november var RIFT hos Socialministeriet inviteret (på dagen sammen med 

Justitia – og andre organisationer var inviteret på andre dage) til at 

komme med input til dele af udkast til kommende Barnets Lov. Vi ved at 

også nogle af de større organisationer har kontaktet ministeren/ 

ministeriet og foreslået dem ikke at skynde sig for meget … at de godt 

kan vente på den lov. I RIFT mener vi, at de skal lave en ommer med et 

andet fokus… herunder på retssikkerhed og kvalitet. 

RIFT har søgt om at komme med i de relevante partnerskaber/ 

arbejdsgruppe, der ligger i aftalen, dog uden at høre noget tilbage. Vi 

håber stadig, da vi har meget specifik viden at bidrage med. 

Vi spreder gerne vores viden hvor vi kan. Susanne, formand for RIFT 

deltog 25. november 2021 i paneldebat til arrangement hos 

Trykkefrihedsselskabet ift. udgivelsen af ”Vi fjerner dit barn – du har 

delt et link”/ Jaleh Tavakoli, og vi er pt.inviteret af Arbejderen til at 

skrive en kronik om Børnene Først. 
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Bogen om Alba, udgivet 2020 og som RIFT købte et oplag af 

mhp. at uddele til særligt vigtige aktører og sælge ved 

arrangementer spredes lige så langsomt. 

Et filmselskab, der er ved at lave en spillefilm om 

anbringelse har vist interesse og haft møder med 

forfatterne til bogen Rikke og Susanne mhp. på input til/ 

viden til anvendelse i produktionen af deres film, og 

helt nyligt har vi ad omveje opdaget, at Alba-bogen var 

købt stort ind hos BoD mhp. at være gevinst på 

Socialrådgiverdage, ligesom RIFT har solgt eksemplarer 

til Metropol, som nu tænker at anvende dele af bogen på 

Socialrådgiveruddannelsen. 

 

 

 

Således opnåede vi også i 2021 at vore budskaber trods svære at få i medier mm spredes som ringe i 

vandet. 

Så vi vil i 2022 ufortrødent fortsætte med at kaste sten i vandet… 

For RIFTs bestyrelse, Susanne Munck, formand 

Vi takker på RIFTs vegne alle de mange, der står bag, at vi har opnået at få ringe til at sprede sig og at vi 

blev tildelt Menneskerettighedsprisen 

Således uddeles på generalforsamlingen 30/12 2021 til både RIFT-medlemmer og ikke-RIFT-medlemmer 

TAK for deres bidrag til, at vi har opnået at modtage Menneskerettighedsprisen 2020 – 

Foruden det tidligere nævnte faglige netværk: 

Gitte og Jakob Nielsen som har været med i RIFT fra start 2013 

Camilla-Kenya Julendal som har været med i RFIFT fra start 2013 

Pia D. Christiansen, som har været med i RIFT næsten fra start  

Erling Frederiksen, som har været med i RIFT næsten fra start og er en motor ift. organisering samt fast 

kompetent ordstyrer 

Henrik Danvad, som har været med i RIFT fra start 2013 

Xenia Zingenberg, som har været med i RIFT fra start 2013 og husede os inden vi fik lokaler i Frivillighuset 

Heidi Olsen, som har været med fra start 2013 

Tove Nygaard, som har været med fra start 2013 

Rikke Skovgaard-Bech, som har været med næsten fra start 

Elisabeth Holm-Jensen, som har været med de sidste år 

Marianne A. Beenfeldt-Hansen, som har været med de sidste år 

Rikke Højrup Jakobsen, som har været med de sidste år 

Louise Byrge, som kom til i 2021 

Marie-Nöel Biotong, som kom til i 2021 

Samt vore trofaste hjælpere: 

Marianne R: Pedersen for altid at træde til og hjælpe med tilmeldingssystemer 

Jenny Malena Högberg for med sine malerier at gøre RIFTs publikationer smukke 

 

 


