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Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

UDKAST TIL ÆNDRING AF
BEKENDTGØRELSE OM MAGTANVENDELSE
– OPHOLD I SIKRET AFDELING FOR
UDLÆNDINGE UNDER 15 ÅR UDEN
LOVLIGT OPHOLD
D. 10. 09. 2004.
Børnerådet bemærker indledningsvis, at en frist på ca. 24 timer ikke
levner høringsparterne nogen rimelig mulighed for at foretage en
fagligt velfunderet vurdering af udkastet. Rådet advarer om, at
hastelovgivning som denne kan medføre retlige forhold, der ikke
stemmer overens med lovgivers intention.
Der mangler endvidere i det udsendte materiale bemærkninger, der
sagligt kan underbygge ønsket om en ændring af bekendtgørelsen.
Rådet savner oplysninger om de faktiske forhold, der ligger til grund for
ændringen og er således blandt andet i tvivl om ændringens relevante
personkreds. Det er derfor ikke muligt for rådet at afgøre, om den
processuelle fastholdelse i den givne sammenhæng samtidig tjener til
beskyttelse af børnene, som det nævnes i følgebrevet. Dette kan meget
vel tænkes, hvis målgruppen antages at være børn, der er i kløerne på
kriminelle voksne, men det fremgår altså ikke af materialet.
Om anbringelse af børn under 15 år i sikret institution har Børnerådet
tidligere – i brev af 8. juni 2004 til socialminister Henriette Kjær i
anledning af bekendtgørelse nr. 399 af 27. maj 2004 - bemærket, at
dette har betydelig lighed med indespærring i et regulært fængsel og
derfor må anses for at være den absolut sidste udvej i en fastlåst
situation. Børn i denne alder har behov for beskyttelse og omsorg,
uanset om de i den givne situation måtte have lagt sig alvorligt ud med
loven, og uanset hvor forråede, skadede og omsorgssvigtede de end
måtte være. Som for danske børn gælder det, at personalet på de
sikrede afdelinger må være i besiddelse af den fornødne psykologiske
og socialpædagogiske ekspertise mht behandlingen af børn i denne
alder og situation. Svigter disse forudsætninger, vil et ophold for det
enkelte barn kunne føre til yderligere marginalisering og
kriminalisering.
At der her er tale om børn, der ikke er danske statsborgere og i øvrigt
står til udsendelse af landet, ændrer ikke dette.
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Myndighederne har ansvaret for en humanitær behandling af ethvert
barn, der opholder sig i Danmark, uanset hvor kortvarigt opholdet må
antages at være, og umiddelbart er det ikke indlysende, at dette bedst
realiseres i en sikret afdeling. Det bør derfor overvejes, om der ved
lovgivningen og ved den praktiske organisering af sagsbehandlingen for
disse børn kan træffes andre foranstaltninger, der overflødiggør et
ønske om anbringelse i sikret afdeling.
Der ses videre ikke af forslaget nogen nedre aldersgrænse for
anbringelse i sikret afdeling. Rådet gentager derfor sin opfordring til, at
der snarest indføres en ufravigelig nedre aldersgrænse på 12 år for
anbringelse i sikret afdeling. For børn under denne alder må der
udformes et særligt regelsæt, evt. omhandlende børnepsykiatrisk
bistand, hvis der anses at være et behov herfor.
Med venlig hilsen
Bente Ingvarsen,

sekretariatschef
Søren Gade Hansen,
fuldmægtig
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