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HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL
BEKENDTGØRELSE OM MAGTANVENDELSE
OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER
ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET
Børnerådet d.12.08.2010.
Børnerådet vil gerne henvise til høringssvaret til de lovforslag, der nu
udmøntes i bekendtgørelsen om magtanvendelse
Her fremgår det bl.a., at Børnerådet ikke kan bakke op om oprettelsen af
delvist lukkede institutioner, muligheden for at tilbageholde børn og unge i ikke
sikrede institutioner i de første 14 dage, samt at kriterierne for anbringelse på
sikrede institutioner lempes.
Børnerådet finder det herudover yderst beklageligt, at længsteperioden for
ophold på sikrede afdelinger nu udvides fra 6 til 9 måneder for børn under 14
år. Ifølge FN’s Børnekonvention (artikel 37) skal frihedsberøvelse af børn være
den sidste udvej og være så kort som muligt.
Sikrede institutioner fungerer som en slags ungdomsfængsler, med et miljø
som absolut ikke er fremmende for den udvikling og socialisering, børn under
14 år gennemgår. Forlængelsen af længsteperioden betyder for børnene
endnu længere tid væk fra familie, almindelig skolegang, venner og den
hverdag, de kender. Og lige så vigtigt; uden den nødvendige
socialpædagogiske behandling, som ikke er tilgængelig i de sikrede
institutioner. For så unge børn er hurtig og effektiv behandling absolut
afgørende for deres videre livsforløb.
Ophold på sikrede institutioner kan altså være forbundet med betydelige
utilsigtede skadevirkninger, og vil uundgåeligt have indflydelse på barnets
videre udvikling. Endvidere peger forskningen på stort recidiv for børn og
unge, der har været anbragt på sikrede institutioner.
Det er derfor Børnerådets opfattelse, at anbringelser på sikrede institutioner
for børn under 14 år skal holdes på et absolut minimum. Det er så alvorligt et
indgreb for barnet, at andre foranstaltninger skal søges i stedet.
Børnerådet ser denne ændring som et skridt i retning mod mere straf og
mindre fokus på støtte med henblik på at forebygge yderligere kriminalitet,
hvilket er direkte mod Ungdomskommissionens anbefalinger
(Betænkning nr. 1508/2009 s. 668).
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