
Det bedste for hvert enkelt barn 

 

Når velfærdsministeren maner til tidlig indsats overfor truede børn, så er jeg meget enig i at det er 
uhyre vigtigt. Det er dog lige så vigtigt, at vi tidligt giver det enkelte barn de allerbedste 
livsbetingelser. 

Hvis vi vil opnå dette, er det nødvendigt med et holdningsskift – hvor smerteligt det end kan være - 
der kan bane vejen for at punktere myten om, at det bedste for et barn altid er at være sammen 
med de biologiske forældre. 

Der findes forældre, der ikke magter at tage vare på egne børn, og kommunerne har igennem 
årene på bedste vis arbejdet for at give de disse børn bedre forhold; men altid med det 
udgangspunkt, at det bedste for barnet er at være sammen med de biologiske forældre og at 
samværet med de biologiske forældre for enhver pris skal opretholdes - som besluttet af 
politikerne. 

De nye tanker omkring åbne adoptioner - i stedet for institutionsanbringelse med fast samvær med 
de biologiske forældre - rummer for mig at se lige det, som vi i mange år har efterspurgt til disse 
sårbare børn: et sted at vokse op, hvor de bliver mødt af kærlige, omsorgsfulde og impatiske 
”forældre”, der er indstillet på at sætte sig selv i baggrunden og kan give barnet trygge og stabile 
forhold. 

Børnene skal kende deres rødder og de skal have mulighed for samvær med disse efter eget 
ønske– heraf åbenheden – men de skal ikke tvinges til faste samværssituationer, hvor de kan 
opleve frygtelige svigt og anden ansvarsløs opførsel fra de biologiske forældres side.  

Hvis sådanne åbne adoptioner kan lade sig realisere, så bliver der tale om en tre gange vind 
situation: 

- Bedre livsbetingelser for de truede børn 
- Adoptivforældrenes lange ventelister bliver afkortet 
- Kommunernes udgifter til anbringelser bliver reduceret    
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