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Til Socialstyrelsen,  

 

 

Vi takker for årets tilskud fra staten på 223.613,86 kr. selvom det er ingenting i forhold til behovet med 

hensyn til forebyggelse og afhjælpning af social udsathed af Foreningen Far i Danmark. Vi håber 

nedenstående redegørelse for Foreningen Fars sociale indsats i Danmark siden 1977 gør at vi derudover 

kan få midlerne udbetalt til brug i 2020 inden året er gået.  

 

Foreningen Far har ydet en omfattende frivillig social indsats i Danmark siden grundlæggelsen i 1977. Det er 

vigtigt at forstå at kalder man fædre socialt udsatte i daglig tale vil det ofte betyde at de bliver derhjemme 

og der kommer mere social udsathed i samfundet. Det er både i forskningen og virkeligheden påvist mange 

gange – og bør være bekendt for socialstyrelsen naturligvis - at børns gode kontakt til begge forældre og 

specielt fædrene forebygger social udsathed og afhjælper social udsathed i samfundet. Det fremgår af bl.a. 

studier på Karolinska instituttet at det er helt afgørende for børn at have god kontakt til begge forældre i 

forhold til senere mental sundhed.  
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Link: https://foreningenfar.dk/karolinska-instituttet 

 

Dertil kommer at de 10.000 til 50.000 voldsramte fædre i Danmark opsøger Foreningen Far via familier og 

netværk, virksomheder, kommuner og familieretshuset som henvisning. De tager ikke på et krisecenter 

som voldsramte. Det er kun få hundrede personer. Det er dybt alvorligt hvad der sker for børn og fædre i 

Danmark og kernen til social udsathed for børn. Der bør – i al venlighed og respekt – derfor ikke med en 

indsats og et behov siden 1977 for Foreningen Far i Danmark herske en sådan tvivl hos Socialstyrelsen.    

 

Til gengæld bør Socialstyrelsen medvirke til at Foreningen Far modtager langt større beløb, så der kan laves 

en bedre forebyggende social indsats og afhjælpning af social udsathed i Danmark. Fædrene har tillid til 

Foreningen Far, som står med den markant største kontaktflade i Danmark til social udsatte fædre og fædre 

i risiko for socialt udsathed. Det sker uden fastansatte da der ikke bevilges midler svarende til den sociale 

indsats. Foreningen Far har samme eller til tider en større kontaktflade en organisationer som børns vilkår 

og mødrehjælpen.  

 

  

 

Så sammenfattende: 

 

1. Det fre går af vedtægter e §1 stk 4 ”Fore i ge  er al e yttig og velgøre de” 
https://files.site.surftown.com/surftown2687/file/vedtgter2017.pdf  

https://foreningenfar.dk/karolinska-instituttet
https://files.site.surftown.com/surftown2687/file/vedtgter2017.pdf


2. Foreningen Far forebygger socialt udsathed og har den største gruppe af voldsramte fædre i Danmark jfr. 

vedhæftet forældreundersøgelse 2020 

3. Foreningen Far har landsdækkende rådgivningscentre https://foreningenfar.dk/r%C3%A5dgivning hvor 

fædre kan komme ind fra gaden 

4. Foreningen Far har call center med 24 frivillige i Aarhus der har åben 3 dage om ugen 

5. Foreningen Far har over 100.000 besøgende på sine kontaktflader og står med den helt store gruppe af 

nuværende og senere socialt udsatte fædre i Danmark 

6. Foreningen Far fører til en vis grad statistik over opkald og personlige henvendelser som er 5.000 til 

10.000 socialt udsatte mennesker om året bl.a. pga. manglende mulighed for samvær med deres børn, 

ignoreret vold mod børn og fædre samt alvorlig kønsdiskrimination og fundamentale brud på børn og 

fædres menneskeret. 

 

Vi håber det er svar nok ellers sig altid gerne til og vi skal forklare det bedre. 

 
SPØRGSMÅL 

 

Vi har for god ordens skyld brug for at vide følgende: 

 

https://foreningenfar.dk/r%C3%A5dgivning


1. Foretages denne undersøgelse af alle sociale organisationer der modtager tilskud eller kun Foreningen 

Far og udvalgte andre. Vi har dels været involveret i undersøgelserne af Britta Nielsen og er derudover 

bekendt med ekstreme personer som prøver at stoppe Foreningen Far med alle midler herunder 

økonomisk støtte. Vi anmoder om aktindsigt i forhold til hvem der konkret har bedt om denne anmodning 

og sammenhængen. Tak! 

 

2. Er børns vilkår og mødrehjælpen stillet lignende spørgsmål? 

 

3. Tager Socialstyrelsen faktisk kontaktflade til borgerne i betragtning ved den statslige tildelte støtte?  

 

4. Tager Socialstyrelsen kønsdiskrimination af borgere i betragtning ved den statslige tildelte støtte?  

 

5. Hvad skal Foreningen Far gøre for at komme på finansloven med min. 10 mio. kr om året som er det 

AKUTTE statslig tilskud der er behov for.  

 

 

Vi står som altid positivt til rådighed for spørgsmål og samarbejde på social området i Danmark. 

 

Med venlig hilsen 

TAK! 

 

Jesper Lohse, MBA / Landsformand 

Foreningen Far – siden 1977 

www.foreningenfar.dk 
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