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                                    Holte d. 7.9.2021 

Vedr. Foretræde i Social- og Ældreudvalget, Christiansborg. 

 

Undertegnede ønsker hermed at anmode om foretræde for udvalget.  

Jeg ønsker at gøre udvalget opmærksom på den manglende lovgivning vedr. børn og unge 

som har været anbragte. 

For flere år siden havde jeg foretræde for udvalget sammen med andre plejefamilier. Dette 

møde betød, at der året efter blev taget initiativ til en konference i Landstingssalen. I foråret 

2021 kom Barnets Lov. En lov, hvor grundprincipperne er, at barnet sættes først. Ifølge 

Astrid Krag udtaler hun at ”valget af indsats ikke skal afgøres af, hvad der er mindst 
indgribende for forældrene, men hvad der er bedst for barnet.”  

Desværre blev dette tiltag om at sætte barnet først primært rettet mod børn der var 

anbragte. Det giver selvfølgelig mening, fordi anbragte børn ofte er meget sårbare børn. 

Men i lighed med min sidste henvendelse, så vil jeg bede udvalget hjælpe mig med at se på 

de børn som har været anbragt.  

Børn som har været anbragte i en familie fra de bliver født og i mange af deres barndomsår, 

de har dannet tilknytning til både de voksne og de børn som er i familien. Ved at man 

ændrer på disse børns opholdssted, så mister de ikke kun deres tilknytning og relationer til 

de mennesker de holder af og som de tidligere har spejlet sig i, men de mister også hele 

deres historie. Vi ved fra forskningen at dette kan medvirke til at børn udvikler 

tilknytningsforstyrrelser, angst, sorg m.v. Disse børn har fuldstændig de samme behov som 

anbragte børn, nemlig at de bliver sat først.  

Da vi ikke har nogen lovgivning på dette område, vil jeg bede udvalget høre på mig, både i 

forhold til de erfaringer jeg har gjort mig som psykolog, og også som netværksfamilie.    

Med venlig hilsen  

Bodil Dichow  
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