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Indsatsen for udsatte børn og unge
kræver kvalitet og ressourcer
Af Hanne Ellegaard, kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt
Ørstedsgade 41, 2. tv., 7100 Vejle
Statsminister Mette Frederiksens førstenytårstale var flot og anderledes. Jeg kan kun bifalde
hendes fokus på de svage og udsatte børn, som ofte bliver glemt i den politiske debat. Børn og
unge er vores fremtid og vigtigste ressource, og vi har en forpligtelse til at give dem en god
start på livet. Når forældrene ikke magter opgaven, skal der reageres så tidligt som muligt,
både med en forebyggende indsats for de berørte familier og – om nødvendigt – med
anbringelse uden for hjemmet. Som statsministeren var inde på, sættes der ofte alt for sent
ind.
Men det er vigtigt at understrege, at hverken tvangsadoption eller -anbringelse uden for
hjemmet er et quickfix, der uden videre løser problemerne. Når vi taler om anbringelse af
børn og unge uden for hjemmet, er det vigtigt også at snakke om kvalitet i de tiltag, man
vælger. Det gælder, hvad enten det handler om døgninstitutioner, bosteder eller familiepleje.
Derfor kræver det, at statsministerens intentioner om øget fokus på udsatte børn og unge
bliver fulgt op af ressourcer til den nødvendige indsats – med sikkerhed for, at det også slår
igennem ude i de kommuner, der skal løfte opgaven.
Desværre er langtfra den virkelighed, vi oplever for tiden. Tværtimod svinges sparekniven
mange steder også på dette område, hvor der er allermindst brug for det. Eksemplerne står i
kø, også i de kommuner, vi i Socialpædagogerne Lillebælt beskæftiger os med. Odense
Kommune har stik imod erklærede målsætninger sparet på den forebyggende indsats over for
svage og udsatte familier. Senest har Assens Kommune i forbindelse med indførelse af en ny
lønmodel for familieplejerne samtidig meldt ud, at der skal spares 14 millioner kroner på
netop familieplejen.
Specialiserede døgninstitutioner, der for nogle af de hårdest ramte børn og unge ville være
den bedste løsning, er lukket på stribe i takt med, at kommunerne i stigende grad anvender
familiepleje som en billigere løsning. Det kalder på oprustning og faglig opkvalificering af
familieplejerne frem for besparelser på området.
Mette Frederiksen har taget fat i et væsentligt emne og givet bolden op. Nu handler det om,
at man griber den ude i kommunerne.

