
Statens børn

af Camilla Paaske Hjort
På et kæmpe banner klistret fast på siderne af en lokal bus kan man læse teksten: "Alle
børn har ret til en tryg barndom". Ved siden af teksten ses en smilende og beslutsom
Mette Frederiksen.

Nu  tror  jeg  ikke,  man  kan  indføre  "tryg  barndom"  som  en  decideret  positiv
borgerrettighed på linje med f.eks. folkepension og kontanthjælp. Dertil er begrebet alt
for  abstrakt,  vanskeligt  definerbart  og  subjektivt,  og  det  i  sig  selv  gør  jo  allerede
udsagnet lidt åndssvagt.

Det er naturligvis ikke åndssvagt at håbe eller ønske, at alle børn havde en tryg barndom.
Sådan har de fleste det nok, hvis ikke de er Voldemort eller en sten. Men "ret til" - ikke
rigtig,  vel?  Ikke  i  den  forstand,  som man  må  forstå  det,  når  det  er  regeringen,  der
(retorisk)  sætter  sig  selv  op  som  garant  for  denne  "rettighed".  Så  kunne  staten  i
princippet nemmere sørge for, at "et fedt køkken" blev en positiv borgerrettighed.

F O R Æ L D R E S  R E T  T I L  A T  R E V S E

Mette  Frederiksen  vil  gerne  brande  sig  selv  som Børnenes  Statsminister.  "Vi  har  et
særligt  ansvar  for  børn,  der  har  oplevet  misbrug,  vold  og  svigt",  sagde  hun  i  sin
omdiskuterede  nytårstale,  hvor  hun  derfor  opfordrede  til  at  gøre  det  lettere  at
tvangsfjerne eller tvangsadoptere børn. Og hvem i alverden synes, at børn skal vokse op
i misbrug og vold? Men husk lige, at det, der i dag er vold, var fuldt ud lovligt i vores
barndom.  Jo,  det  var.  Jeg  var  15  år  gammel,  da  man  afskaffede  revselsesretten  for
forældre, og gjorde det forbudt for mødre og fædre at slå deres børn. Der er mange på
min alder (38 år), der er er opdraget med en lussing eller en endefuld engang imellem.

Jeg kan huske en klassekammerat, der fik en lussing af sin mor foran mig og nogle andre
piger, mens vi var på besøg hjemme hos hende. Vi var enige om, efterfølgende, da vi
fulgtes noget af vejen hjem igen og snakkede om det, som piger jo gør, at ja, hendes mor
var sådan lidt den strenge og sure type, og det var synd, at hun havde fået lussingen
foran os. Men ingen af os så noget sådan helt fundamentalt galt med, at en mor gav sin
datter  en  lussing.  Vi  var  vel  10-12  år  og  middelklasse-børn  fra  pæne  kvarterer  i
Nordsjælland.

Pigen var selvfølgelig blevet ked af det, og vi havde naturligvis trøstet hende. Det har
aldrig været rart at blive slået på, og slet ikke foran andre. Men jeg tror ikke, hun havde
lyst til at blive fjernet fra sine forældre og bo på et børnehjem. Hvilket også ville være
endt skidt. Hun havde det godt nok. Hendes mor var bare ikke perfekt.



Går  vi  tilbage  til  mine  forældres  generation,  var  vold  mod  børn  inden  for  en  vis
moderation anset som næsten nødvendigt for, hvad der konstituerede en god og ansvarlig
opdragelse.  Lærerne  slog  lystigt  i  skolerne,  lussingerne  føg  og  der  blev  brugt  både
spanskrør og af de ondeste lærere jernbeslåede linealer, der gør rigtigt ondt at få hamret
ned over knoerne.

Alligevel vil jeg om noget anse mine forældres generation for mere psykisk sund end
min  egen,  og  desuden  er  det  den  generation  i  historien,  der  både  oplevede  og  var
medskabere af den største velstandsstigning, vi har haft i Danmark i løbet af så kort en
tidsperiode. Det skyldes da næppe, at der i deres barndom blev slået betydeligt mere end
i dag, men volden var åbenbart heller ikke ødelæggende for det store flertal.

Gå tilbage til mine bedsteforældres generation, og så kan du stryge det der "næsten".
Dengang  blev vold i børneopdragelsen både anset som nødvendigt og gavnligt, og for
nogle en kristen pligt: "Den man elsker, tugter man."

H V A D  E R  M I S B R U G ?

Lad os tale lidt om alle de pæne husmødre på "tørsprit" (Valium) i 1980'erne, al den
alment accepterede spritkørsel (med børn på bagsædet, uden sikkerhedsseler) i samme
årti, eller om cigaretrøgen, som var så tyk, at man kunne skære igennem den.

Jeg ved ikke, hvad misbrug er, men jeg kan forstå, at der ikke kan være nogle blandt de
tvangsfjernelses-liderlige eller  blandt  de typiske sagsbehandlere på børnesagerne,  der
selv suger for dybt i rødvinsdunken, i hvert fald.

For det ville jo være hykleri. Alkohol er et rusmiddel på linje med mange andre, hverken
værre eller bedre. I modsætning til de andre er det blot lovligt, accepteret og noget, man
også dyrker til den helt store guldmedalje i samfundets midte og top.

Hvis forældrene ligger i  en heroinkoger,  mens spædbarnet skriger af sult,  ja,  så skal
barnet akutfjernes, men det er trods alt et mindretal af rusmiddel-brugere, der er så langt
ude. Jeg ved ikke, om børnene skal fjernes fra Strandvejs-villaerne, hvor man lægger ud
med en stærk five o'clock-drink og åbner rødvinsflasken bagefter, og det er ikke kun
fredag og lørdag?

Det kan da godt være, at de skal det - men hvem skal så passe dem, hvis de ikke må være
hos deres forældre? Hvem skal tage sig af alle de børn, som så mange er så enige om har
så nederen forældre, at de skal tvinges hjemmefra, straks og permanent? Der er allerede
mangel på plejefamilier. 

Vel er det ej i orden, når feks indvandrerbørn får tæsk, så det står efter. Det er sørgeligt.
Og ja, nogle af dem skal fjernes, ligesom nogle danske børn skal, men ikke, hvis vi ikke
kan tilbyde dem bedre alternativer. Husk, at der også forekommer vold mod børn på
opholdshjem og i plejefamilier.



Hvis vi ikke har en god løsning til disse børn, som vi med sikkerhed ved er bedre end
det, de er i nu, må vi leve med, at nogle familier efter vores mening er gyselige. Det kan
de også være, selv om der aldrig bruges fysisk vold og indtages rusmidler.  Men der
kommer nok en god løsning i morgen, som man siger.

Udgangspunktet må trods alt være, at børnene hører til hos forældrene. Og det er sgu
ikke kun for forældrenes skyld, at det er nødt til at være udgangspunktet Familier er fyldt
med fejl og mangler. Men hvad er alternativet? Det bliver aldrig perfekt. Det må vi leve
med.

H V A D  M E D  A L L E  S K I L S M I S S E R N E ?

I øvrigt tales der ikke kun specifikt om grimme ting som "vold" og "misbrug", hvilket
selvfølgelig var noget, børnene skulle væk fra, men lige så meget om noget meget mere
bredt og uspecificeret som "tryghed", som så er det, børnene til gengæld skal "hen til".

Jamen, hvis de gerne vil give den bold op, hvornår skal vi så egentlig til at tale om alle
skilsmisserne, der - den statistiske udbredelse taget i betragtning - nok er den kvantitativt
set mest utryghedsskabende faktor for danske børn?

Det gennemsnitlige danske barn oplever ikke, hvad almindelige, fornuftige mennesker
vil vurdere som værende vold eller misbrug i hjemmet, i hvert fald ikke som noget, der
forekommer fast og bliver en integreret del af barnets hverdag gennem en lang periode.
Det gør ikke engang det "gennemsnitlige" tvangsfjernede barn (hvis man da kan tale om
det), for vold og misbrug er kun at finde blandt de beskrevne årsager i under 10 pct. af
tvangsfjernelser.

Men det er da ikke nær så slemt, at ens forældre bliver skilt, som at man får tæsk af sin
døddrukne far hver fredag og lørdag (og søndag, hvis han lige har fået løn og der var
tilbud på vodka)? Nej da! Men nu er vi jo gået fra at tale om forfærdelige forhold til at
sætte barren meget højere op og snakke om, hvad der er dejligt og optimalt (at alle børn
har en tryg barndom).

Det  er  ikke  mig,  der  har  valgt  det.  Det  er  regeringen,  som  en  del  af  deres
tvangsfjernelses-fremstød. Jeg synes hellere, vi skal tale om, hvordan vi f.eks. kan blive
bedre til at beskytte børn mod vold. I øvrigt inklusive systemvold.

Men hvis vi skal tale om tryghed, så må vi også kunne tale om, hvad der forstyrrer eller
nedsætter trygheden. Det gør vold og misbrug så absolut; det er få nok uenige i Og det
gør forældrenes skilsmisse altså også for de fleste (ikke alle) af de børn, der oplever det.
Og det er mange - så mange, at vi har normaliseret det. Om ikke andet, så i en periode på
typisk mindst et års tid, der gerne indebærer en flytning eller to, forældre, der græder,
børn, der græder og ikke kan forstå det, uro og tilvænning osv.



På  min  søns  skole  har  de  aldersopdelte  "skilsmisse-grupper",  hvor  børn  taler  med
hinanden om, hvordan det er, når ens forældre er skilt. Det er fremragende - min søn går
også i én - men når man har det, er det jo antageligvis fordi, man har registreret et behov.
Fordi man erfaringsmæssigt ved, at det er noget, der er rigtigt svært for mange (ikke alle)
af de børn, der oplever det. Også selv om, det er flere år siden, og også selv om, mor og
far er gode til at samarbejde.

Det er privat og børnenes egen sag, hvad de taler om i gruppen, men jeg har ikke indtil
videre hørt nogen lille fugl synge om, at de sidder og taler om, hvor glade de er for, at de
skulle opleve deres forældre blive skilt.

Det  er  klart,  at  der  findes  børn,  for  hvem  en  skilsmisse  øger  trygheden,  da  de
eksempelvis efterfølgende slipper for at skulle bo sammen med en voldelig forælder.
Men det  er  undtagelsen  og ikke reglen  -  og  selv disse  børn  sørger  sikkert  i  mange
tilfælde over den tabte drøm om en ubrudt familie, der kunne finde ud af det sammen.
Ligesom mange voksne gør, i hvert fald i en periode.

Der er ikke nogen "voldsgrupper" eller "misbrugsgrupper" på min søns skole. Det finder
man andre steder, men ikke på en almindelig folkeskole. Fordi langt færre danske børn
(heldigvis) rammes af disse utryghedsskabende faktorer.

I N S T I T U T I O N A L I S E R I N G

Jeg er godt klar over, at vi nok aldrig kommer til at tale (ærligt) om disse ting. Ligesom
vi heller aldrig kommer til at tale (ærligt) om konsekvenserne af den ekstremt tidlige og
langvarige institutionalisering af danske børn. (Ja, det er faktisk ekstremt i helt objektiv
forstand, idet Danmark på dette område er en vild statistisk outlier sammenlignet med de
fleste andre lande).

Fordi vi har normaliseret det, og fordi det er noget, magtmenneskene i de fleste tilfælde
ser som noget positivt og selv benytter i stor stil. Det er fint. Jeg er ikke imod skilsmisser
som  sådan,  eller  institutioner  som  sådan.  Men  jeg  er  heller  ikke  "Børnenes
Statsminister". Jeg har aldrig påstået, at jeg "altid er på børnenes hold".

Hvis  man  vil  påstå  dét  og  virke  troværdig,  så  kan  man  vel  ikke  ignorere  den
voksenadfærd, som statistisk set knuser flest barnehjerter i Danmark på årsbasis? (De
heler  igen,  men  jeg  kan  da  forstå  på  mange  voksne,  at  mindet  om deres  forældres
skilsmisse stadig kan gøre nas både 20 og 40 år senere).

Hvis man ikke tør droppe hykleriet og ikke er skarp nok til at se de blinde pletter over
det  historisk og kulturelt  arbitrært-normaliserede i  et  lille  land langt  fra  den globale
norm, så synes jeg, man skal skrue lidt ned for superhelte-attituden og i stedet overveje
at bevæge sig frem med en sund forsigtighed i alvorlige sager.



Som f.eks. indebærer, at man ikke storsnudet og stupidt affejer behovet for mere viden,
før  mange  flere  børn  og  forældres  liv  skal  tvangsomvæltes  med  et  af  de  mest
voldsdomme indgreb i privatlivet, som en demokratisk statsmagt kan foretage mod sine
borgere.
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