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Socialministeriet
Internationalt Kontor v. Lasse H. Helsted
Holmens Kanal 22
1060 København K

14. august 2006

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR OM UDKAST
TIL HANDLINGSPLAN OM SOCIAL
BESKYTTELSE OG INKLUSION 2006-2008
Børnerådet skal hermed fremføre sine bemærkninger til den
fremsendte handlingsplan.
Børnerådet har alene forholdt sig til kapitel 2, særlig afsnit 2.3, der
omhandler bekæmpelse af negativ social arv.
Børnerådet er positiv i forhold til regeringens intentioner om at gøre en
forstærket og målrettet indsats for de udsatte børn og unge og finder
det derfor meget relevant, at der udarbejdes en handlingsplan for
social beskyttelse og inklusion.
Børnerådet finder det endvidere positivt, at regeringen har afsat ekstra
midler til bekæmpelse af de mange tunge sociale problemstillinger.
Børnerådet er meget enig i, at der bør ske en forstærkning af de
udsatte børn og unges skolegang, herunder det store antal børn der i
dag står uden undervisning. Handlingsplanen giver imidlertid ikke nogle
konkrete bud på hvordan denne opgave bør løses. Børnerådet
medvirker gerne med sin ekspertise i forhold til at nå regeringens
intentioner indenfor dette område.
Det forbyggende arbejde omtales ikke specifikt i handleplanen. Helt
overordnet finder Børnerådet, at det forebyggende sociale arbejde bør
prioriteres meget højt, idet en tidlig opsporing af børns manglende
trivsel er af afgørende betydning for deres fremtidige udvikling.
Børnerådet indgår gerne i en dialog herom.
Et andet emne, som bør tænkes ind i handlingsplanen er de unge
kriminelle, hvor der løbende er brug for en styrket indsats. Blandt
andet har Rigsadvokaten netop offentliggjort en redegørelse der viser,
at politiet i 21 tilfælde har tilbageholdt unge under 15 år i
enerumsanbringelser i mere end 6 timer. Disse tilbageholdelser er
således ikke forenelige med de regler der i 2004 blev fastsat i
retsplejeloven om tvangsindgreb over for børn under 15 år
(Retsplejelovens § 821a stk. 4).
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Venlig hilsen
Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet
Annette Juul Lund, sekretariatschef
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