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AF MIKAEL WANDT LAURSEN 

Hvis vi for alvor ønsker at gøre op 
med seksuelle krænkelser, så 
kommer vi ikke uden om, at vi 

samtidig er nødt til at tage et opgør med 
vores alkoholkultur. I MeToo-sager med 
højt pro!lerede politikere har alkohol 
eksempelvis været en del af det samlede 
billede, hvor overrislede mænd med 

magt har krænket yngre kvinder. 
De politiske ungdomspartier har heldigvis indset, at 

de er nødt til at koble de to ting – i hvert fald på papi-
ret. Gennem "ere år har de således ha# fokus på at æn-
dre kulturen i forhold til både samvær og alkohol, fordi 
den grænseoverskridende kultur i disse fællesskaber 
umiskendeligt hænger sammen med alkohol. Denne 
sammenhæng er senest blevet dokumenteret i den  
rapport, som Dansk Ungdoms Fællesråd udgav i mid-
ten af juni. 

Rapporten viser dog også, at pro-
blemerne fortsat er store – faktisk 
alarmerende store, idet næsten 

hver anden kvinde har oplevet seksuelt 
grænseoverskridende adfærd eller 
krænkelser mindst én gang i løbet af de 
sidste to år, mens det for de mandlige 
medlemmer var næsten hver $erde. ”Det 
tager tid – "ere år – at ændre en kultur,” 
lyder forklaringen på de rystende tal fra 
ungdomspartierne. Og ja, det gør det. 
Formentlig tager det endnu længere tid, 
når det er i hele samfundet, kulturæn-
dringen skal !nde sted. 

Men vi er nødt til at tage udfordringen 
op og hver især erkende, at kulturæn-
dringen begynder med os. Hvordan er 
vores forhold til alkohol? Hvor meget og 
hvor o#e drikker vi selv? Hvordan taler 
vi om alkohol? Hvad viser vi vores børn 
og unge? 

Kort sagt: Er vi villige til at udvikle nye 
måder at være sammen på her i Dan-
mark, hvor alkohol ikke er en integreret 
del af samværet?

Sundhedsstyrelsen har for længst meldt ud, at de 
vil arbejde på at få os alle sammen til at tage et 
opgør med den danske drukkultur. For vi accep-

terer ting, når det gælder alkohol, som vi ikke kunne 
drømme om at acceptere på andre områder – 620.000 
danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. 150.000 er 
decideret a%ængige.  Og som Blå Kors siger, så behø-
ver man ikke at drikke for at have et alkoholproblem: 
122.000 børn og unge vokser op i et hjem med alkohol-
problemer.

Det er voldsomme tal. Samlet set koster alkohol år-
ligt samfundet mellem 24 og 28 milliarder kroner.

Det er på høje tid, at vi sammen beslutter os for en 
kulturændring. Det vil gavne den mentale trivsel og 
folkesundheden i meget stærk grad. Og det vil uvæger-
ligt nedbringe antallet af MeToo-sager.

Hvad venter vi på?  J

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i Frikirkenet. 
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AF BONNIE JENSEN, SÚSANNA HOLM,  
BO MORTHORST RASMUSSEN MED FLERE

DE FLESTE VED, at rigsfællesskabet be-
står af Grønland, Færøerne og Danmark, 
men måske er der ikke så mange, der 
tænker over, hvordan vi alle i rigsfælles-
skabet kan berige hinanden. I rigsfæl-
lesskabet er der meget, der binder os 
sammen, men vi er også forskellige, og 
vi har forskellige kulturer, sprog, leve-
vilkår og ønsker. Dette er vores styrke, 
også i forsknings- og udviklingssamar-
bejdet.

Vi er en gruppe af forskere og undervi-
sere fra de tre lande, der arbejder med 
områder, hvor både Grønland, Færøerne 
og Danmark har et stort behov for ud-
vikling af praksis, og hvor der er en 
åbenlys basis for særligt at lære af, om 
og med hinanden. 

Der er tale om et område, der kan 
komme udsatte børn, familier og fag- 
professionelle til gavn i alle tre lande, 
nemlig slægts- og netværksanbringel- 
ser i det sociale og pædagogiske arbej-
de. 

DET ER ALMINDELIGT ANERKENDT, at 
børn, der bliver anbragt i plejefamilier 
og/eller døgninstitutioner, klarer sig 
markant dårligere, når de bliver voksne, 
end børn, der ikke har været anbragt. 
Voksne, der har været anbragt, klarer 
sig typisk dårligere både i forhold til ud-
dannelse, arbejdsliv og familieliv, og de 
er overrepræsenteret i hjemløsestatistik-
kerne såvel som i psykiatrien. 

Samtidig viser international forsk-
ning, at slægts- og netværksanbringel-
ser er den anbringelsesform, hvor børn 
klarer sig bedst. Derfor er slægts- og net-
værksanbringelser et område, hvor både 
Danmark, Færøerne og Grønland har 
brug for udvikling af nuværende prak-
sisser. 

Færøerne og Grønland har tidligere 
ha# og har også i dag tradition for at la-
de børn vokse op hos slægt og netværk  
i stedet for at anbringe hos plejefamilier 

Forskere fra Grønland, Færøerne og Danmark: Vi skal styrke  
det sociale og pædagogiske område i hele rigsfællesskabet

eller i institutioner uden tilknytning til 
barnets biologiske familie og netværk. 
Denne viden og erfaring kan vi med for-
del bygge videre på og udvikle. 

For i takt med den moderne professio-
nalisering er slægt og netværk som an-
bringelsesform langsomt blevet for-
trængt til fordel for anbringelser hos 
plejefamilier og på døgninstitutioner.  
På Færøerne er der dog tegn på, at man 
er ved at vende tilbage til den traditio-
nelle anbringelsesform. I Danmark og 
på Færøerne bliver der i dag anbragt 

omkring én procent af alle børn mellem 
0-18 år uden for hjemmet. I Grønland 
bliver der anbragt omkring 4,5 procent. 
Dermed er der store samfundsmæssige, 
sociale, socioøkonomiske og menneske-
lige gevinster ved at udvikle et anbrin-
gelsessystem, der tager mere hensyn til 
inddragelse af barnets slægt og net-
værk. 

Dette gælder særligt i situationer,  
hvor det er nødvendigt at anbringe børn 
i et andet hjem end forælderens, og hvor 
det stadig er ønskeligt og gavnligt at  

bibeholde et stærkt bånd til børnenes 
biologiske rødder og netværk. 

Grønlands universitet, Ilisimatusar!k, 
Perorsaanermik Ilinniar!k/Socialpæda-
gogisk Seminarium i Ilulissat samt UC 
SYD og VIA University College, Dan-
mark, og Færøernes universitet Fró&ska-
parsetur Føroya ønsker i fællesskab at 
sætte en ny dagsorden for rigsfælles-
skabsforskning, -udvikling og -uddan-
nelse på det sociale og pædagogiske 
område. Vi tror på, at vi i fællesskab  
kan blive klogere på egen og hinan- 

dens praksis ved at koble forskning,  
uddannelse og praksis internt og på 
tværs af landene. 

Vi ønsker en unik og sammenlignelig 
viden om anbringelsespraksis på tværs 
af landene – og at udvikle "ere nye ar-
bejdsmodeller til gavn for børn og fami-
lier, socialrådgivere, pædagoger og an-
dre professionelle i alle tre lande. Dette 
vil vi gøre under overskri#en: Hvad kan 
vi ”alle” lære af Grønland og Færøerne 
på det sociale og pædagogiske område? 

Forsker- og undervisergruppen tror 
på, at ekspertise og viden kan skabes og 
udvikles inden for rammerne af rigsfæl-
lesskabet i et samarbejde, hvor ligevær-
dige partnere bidrager med og modtager 
viden til løsning af fælles sociale og pæ-
dagogiske udfordringer. 

Inden for det sociale og pædagogiske 
arbejde ved alle tre lande meget om, 
hvordan vi arbejder socialt, pædagogisk 
og omsorgsfuldt for at understøtte børn 
og familier, men der er også meget, vi ik-
ke ved, og vi har mange fælles udfor-
dringer. Udgangspunktet er at lære af, 
om og med hinanden for at kvali!cere 
såvel forskning, uddannelse som prak-
sis i Grønland, Færøerne og Danmark. J 

På vegne af Ilisimatusarfik (Grønlands 
Universitet), Fró!skaparsetur Føroya (Færøernes 
Universitet). UCSYD, VIA University College og SPS 
(Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat)

Bonnie Jensen, ph.d., Ilisimatusarfik 
Súsanna Holm, lektor, Fró!skaparsetur Føroya 
Bo Morthorst Rasmussen, docent, UCSYD
Lise Jönsson Koumaditis, lektor, ph.d.,  
VIA University College
Lene Mosegaard Søbjerg, forskningschef, UCSYD
Gestur Hovgaard, institutleder, Ilisimatusarfik 
Kevin Antony Perry, lektor, ph.d., Ilisimatusarfik 
Annika Antonius, institutleder, Fró!skaparsetur 
Føroya 
Andreas Rasch-Christensen, forskningschef,  
VIA University College
Marianne Nissen, uddannelsesleder, PI/SPS 
Ilulissat
Mette Bank Jakobsen, underviser, SPS Ilulissat
Sikkersoq Mathæusen, underviser, SPS Ilulissat
Kirsten Andreasen, lektor, SPS Ilulissat.

0Her ses universitetet i Nuuk, Ilisimatusarfik. I Grønland anbringes 4,5 procent af alle børn mellem 0-18 år uden for 
hjemmet, mens det til sammenligning gælder omkring én procent i Færøerne og Danmark. De tre lande kan lære af og om 
hinanden for at kvalificere forskning, uddannelse og praksis, mener skribenterne. – Foto: Morten Rasmussen/Biofoto/
Ritzau Scanpix. 

BJARNE NØRUM 
SKRIVER FRA STORBRITANNIEN
norum@k.dk

STORBRITANNIEN ER KLAR TIL at følge 
Danmark og sende migranter til centre i 
eksempelvis Rwanda i Afrika.

Det fremgår af et lovforslag, som den 
britiske konservative indenrigsminister, 
Priti Patel, forventes at fremsætte i næ-
ste uge. Det kommer, e#er at mere end 
5300 migranter er kommet til Storbritan-
nien i små gummibåde over Den Engel-
ske Kanal i årets første knap seks måne-
der.

Ifølge avisen The Times har Priti Pa-
tel opbakning fra premierminister Boris 
Johnson.

”Premierministeren og indenrigsmini-
steren er fast besluttede på at gøre alt, 
der er muligt, for at stoppe tra!kken 
over Kanalen. Antallet af migranter har 
en psykologisk og politisk e'ekt, der 
rækker ud over det faktiske antal. Og 
selvom de kun udgør en lille andel af 
immigrationen til Storbritannien, så ef-
terlader de det indtryk, at vi ikke har 
kontrol med vore egne grænser, særligt 
når vi ser dem komme ind på kysten i 
små gummibåde,” siger en regeringskil-
de til avisen, som også mener at vide, at 
de britiske myndigheder allerede er i 
kontakt med den danske regering.

Som nyhedsbureauet Ritzau har be-
skrevet, vedtog det danske Folketing 
den 3. juni en lov, der gør det muligt at 
sende asylansøgere til et modtagecenter 
i udlandet. Det kommer, e#er at Mor-
genavisen Jyllands-Posten kunne afslø-
re, at integrationsminister Mattias Tes-
faye (S) og udviklingsminister Flemming 
Møller Mortensen (S) har forhandlet en 
a#ale på plads med styret i Rwanda.

MED FORSLAGET FRA den britiske in-
denrigsminister om ”Loven om immi-
gration og grænser” bliver der sat mere 
konkrete ord på, hvad dronning Eliza-
beth II annoncerede ved parlamentets 
åbning i maj. Som det er traditionen i 
Storbritannien, læser majestæten rege-
ringens lovkatalog op, hvor hun fortæl-
ler, hvad hendes regerings planer for det 
kommende år er.

”Initiativer vil blive fremlagt for at 
etablere et mere retfærdigt immigrati-
onssystem, der styrker Storbritanniens 

Kritik af britisk regerings planer om at følge 
Danmark og sende migranter til Afrika

global debat!| Migranter og asylansøgere, der af menneskesmuglere bliver sendt over Den Engelske 
Kanal, kan fremover forvente at blive sendt til lejre i blandt andet Afrika. Briterne skeler både til 
Danmark og Australien for at hente inspiration

grænser og afskrækker de kriminelle, 
der faciliterer de farlige og ulovlige over-
farter,” sagde Dronningen i maj ifølge 
The Sun.

PLANERNE BLIVER FRA STARTEN 
mødt med protester fra organisationer, 
der hjælper migranter, "ygtninge og 
asylansøgere.

”Gennem generationer har mænd, 
kvinder og børn, der søger beskyttelse i 
Storbritannien, fået en fair mulighed for 
at tale deres sag på britisk jord. Mange 
har skabt en ny tilværelse som lovlydige 
borgere, der bidrager til samfundet. At 
sende sagsbehandlingen til udlandet er 
en ond og brutal $endtlighed mod sår-
bare mennesker, der uden selv at være 
skyld i det har været nødt til at "ygte fra 
krig, undertrykkelse og terror,” siger ad-
ministrerende direktør Enver Solomon 

fra det britiske "ygtningeråd, The Refu-
ge Council, til avisen Evening Stan-
dard.

Tilsvarende toner høres fra Ian Black-
ford, der er leder af det skotske natio-
nalparti SNP i det britiske parlament i 
Westminster.

”Hvis Priti Patel ønsker at sende asyl-
ansøgere til Rwanda, vil vi kæmpe imod 
det. Det vil vi ikke lægge navn til. Vi be-
handler folk med respekt og værdighed. 
Denne konservative regering er klar til 
at opføre sig moralsk forkasteligt. Dette 
er ekstrem umenneskelighed. Hvad er 
det blevet af vores humanitet,” spørger 
Ian Blackford på Twitter.

Den planlagte lov kommer, e#er at 
Priti Patel tidligere har lu#et tanken  
om at sende migranter til britiske  
oversøiske territorier som Gibraltar og 
øen Man i Det Irske Hav. Den britiske  

regering skeler ikke kun til Danmark, 
men også til Australien, der sender mi-
granter til centre på blandt andet Papua 
New Guinea.

En talsmand for det britiske inden-
rigsministerium forklarer baggrunden 
til avisen Metro:

”Vores asylsystem er brudt sammen, 
og vi kan ikke sidde med hænderne  
i skødet, mens folk mister livet i for- 
søget på at krydse Den Engelske Kanal. 
Vores nye plan vil byde folk velkom- 
men gennem sikre og lovlige ruter,  
som vil stoppe misbruget af systemet  
og den kriminalitet, der følger med.  
Vi vil ikke udelukke nogen mulighe- 
der, der kan stoppe den ulovlige  
migration og lette presset på vores sam-
menbrudte asylsystem,” hedder det i 
udtalelsen fra det britiske udenrigs- 
ministerium.  J

0Migranter på 
vej over Den 
Engelske Kanal i 
en gummibåd i 
august 2020. Den 
britiske regering 
sætter nu alt ind 
på at standse  
trafikken.  
– Foto: Sameer 
Al-Doumy/AFP/
Ritzau Scanpix.
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