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Stendøde zombieideer hjemsøger
den økonomiske debat
Nej, det var ikke
progressive politikere, der
skabte finanskrisen. Og
nej, et statsligt budgetskud
udgør ikke nødvendigvis
noget problem.

derskud er ubegrundet. Vi lever i en verden, der er fuld af opsparede midler, der
bare søger et sted at blive anbragt, og investorerne er villige til at låne regeringer
penge til en utrolig lav rente. Det er
ligefrem uansvarligt ikke at sætte
disse penge til at
Det er meget
arbejde ved at invesvært at
stere i fremtiden,
forsvare
både ved at bygge
midtsøgende
fysisk infrastrukpolitikere, der
tur og gennem tiltag, som hjælper
åbenlyst
børn til at udvikle
fremsætter
deres evner.
urigtige
Trump-regerinpåstande, især gen gør det på den
hvis disse
forkerte måde –
ved at optage store
påstande i
virkeligheden er lån, som den klatvæk på skattehøjreorienteret ter
lettelser til erpropaganda
hvervslivet og de
rige. Men selv et
dårligt budgetunderskud giver i et vist
omfang en saltvandsindsprøjtning til
økonomien, og det er forklaringen på, at
USA fortsat har en relativt høj vækst,
mens Europa, som stadig er i den stramme budgetpolitiks vold, oplever økonomisk stagnation.
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eg befinder mig i øjeblikket i Spanien, hvor jeg taler om zombieideer –
forestillinger, som stadig holder sig
på benene, selv om kendsgerningerne for længst burde have lagt dem i graven.
I vore dages USA findes de vigtigste
zombieideer på højrefløjen, hvor disse levende døde holdes kunstigt i live af store
pengesummer fra milliardærer, der har
en økonomisk interesse i at få folk til at
tro på usandheder. Sommetider har zombieideerne dog også held til at æde midtsøgende politikeres hjerner.
Det kan ikke nægtes, at det er lykkedes
nogle af det seneste årtis mest destruktive zombier at stavre hele vejen hen til de
demokratiske primærvalg, hvor et par
midtsøgende politikere gentager nogle
forestillinger, der ellers blev pillet ned for
flere år siden.
Og nu forholder det sig sådan, at de europæiske og navnlig spanske erfaringer
kan levere noget af det skyts, vi skal bruge til at skyde zombierne en kugle for
panden.
LAD OS derfor begynde med årsagerne til
finanskrisen i 2008, et emne, som fortsat
er interessant, hvis vi skal undgå at gentage fortidens fejl. Selv om kun få havde forudset finanskrisen i 2008, var den et klassisk udslag af panik på finansmarkedet,
en temmelig hyppig begivenhed i tiden
før 1930’erne.
Først blev långiverne fanget i en gigantisk boligboble, og da boblen brast, lukkede store dele af det finansielle system
sig om sig selv. Hvordan kunne der udbryde så voldsom panik i 2008 efter et
par generationer, hvor det finansielle system havde været relativt roligt? Det
skyldtes tydeligvis, at den effektive regu-

lering af finansmarkedet var blevet udhulet over en længere årrække.
Men folk på højrefløjen nægtede at
godtage den indlysende forklaring. De
barslede i stedet med en alternativ fortælling om, at progressive politikere på
en eller anden måde skulle have udløst
krisen ved at tvinge uskyldige bankfolk
til at låne penge til farvede mennesker
(så eksplicit var budskabet sjældent, men
der var ingen tvivl om, hvordan det skulle forstås). Denne forklaring var så åbenlyst opportunistisk, at det var ufatteligt,
at nogen tog den alvorligt, men visse indflydelsesrige mennesker købte den. Og
en af dem var demokraternes aspirerende præsidentkandidat Michael Bloomberg.
I dag er historien om, at de progressive
politikere udløste krisen, godt og grundigt modbevist. Det store antal dårlige
lån skyldtes hverken statslige institutioner eller velregulerede banker, men uregulerede realkreditinstitutioner. Når det
gik så galt, skyldtes det, at investorerne

fejlagtigt troede, at smarte finansielle instrumenter beskyttede dem mod risiko.
Det spillede også en afgørende rolle, at
boligboblen var et internationalt fænomen. I Spanien var denne boble større,
end den var i USA, og den følgende lavkonjunktur var værre. Var det amerikanske politikere, der tvang spanske banker
til at udstede risikable lån?
SAGEN ER, at man ikke kan mane zombieideer i jorden med kendsgerninger. Der
er stadig folk derude, som udbreder forestillingen om, at det var de progressive
politikeres skyld.
Demokraten Elizabeth Warren mener,
at det burde diskvalificere Bloomberg
som præsidentkandidat, at han er til fals
for højrefløjens forklaring på finanskrisen. Men jeg ville være villig til at komme
ham i møde, hvis han ville indrømme, at
han lod sig forblænde af højreorienteret
desinformation. Hvis han ikke vil det, giver jeg hende ret.
Samtidig med at Bloomberg bliver kri-

tiseret for sin zombie af en boligboblehistorie, møder en anden demokratisk
præsidentkandidat, Pete Buttigieg, berettiget kritik for at købe en anden zombieidé: besættelsen af underskud på de offentlige finanser. Netop denne besættelse
var stærkt medvirkende til, at det tog så
lang tid at komme over finanskrisen.
Det skal retfærdigvis siges, at besættelsen af offentlig gæld ikke var så åbenlyst
et bedrageri som påstanden om, at velmenende mennesker udløste finanskrisen, selv om nogle af de mest højrøstede i
råbekoret om budgetunderskuddets skadelighed tydeligvis var fupmagere. Det,
der i stedet skete, var, at mange betydningsfulde mennesker åbenbart troede,
at det fik dem til at lyde seriøse, hvis de
rasede over budgetunderskuddets farer,
fordi alle andre seriøse mennesker gjorde det samme.
Med tiden har både den økonomiske
forskning og de praktiske erfaringer
imidlertid med al ønskelig tydelighed
vist, at den paniske angst for budgetun-

HJEMSØGT.
Politiske
argumenter, der
for længst er
blevet tilbagevist
af forskningen,
hjemsøger den
amerikanske
præsidentdebat.
Akrivfoto: Andreas
Merrald

DET ER FAKTISK let at argumentere politisk for, at demokraterne bør nominere
en midtsøgende politiker og ikke en fra
partiets venstrefløj. Kandidater, der opfattes som ideologisk ekstreme, bliver
som regel straffet ved et valg – og det gælder navnlig, hvis de, som i Bernie Sanders’ tilfælde, fremstiller sig selv som mere yderligtgående, end de i virkeligheden
er.
Når den midtsøgende politik er så populær, skyldes det dog, at moderate politikere er realister, der forstår, hvordan
verden hænger sammen. Det er meget
svært at forsvare midtsøgende politikere,
der åbenlyst fremsætter urigtige påstande, især hvis disse påstande i virkeligheden er højreorienteret propaganda.
Der er al mulig grund til, at demokraterne i sidste ende bør nominere en
midtsøgende kandidat. Men en midtsøgende kandidat, hvis hjerne er blevet ædt
op af en zombieidé, er ikke sagen.
Oversættelse: Lorens Juul Madsen.
©The New York Times
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Også ufødte børn skal beskyttes mod omsorgssvigt

MAY OLOFSSON
Det er godt, at
statsministeren nu sætter
fokus på udsatte børn. Men
der skal sættes meget
tidligt ind – i visse tilfælde
endda, før barnet
overhovedet er født.

May Olofsson er speciallæge, underviser og
rådgiver. Hun er tidligere overlæge og leder af
Familieambulatoriet i Region Hovedstaden og
Videncenter for Forebyggelse af
Rusmiddelskader hos Børn

METTE Frederiksens gode intentioner om
at intensivere indsatsen over for de udsatte børn hilses særdeles velkommen.
En statsminister, som taler børnenes sag,
har vi manglet og savnet i mange år. Der
er derfor store forventninger til Mette
Frederiksens løfter såvel i befolkningen
generelt som blandt fagpersoner af alle
slags, som arbejder med børn, gravide og
familier.
Megen evidensbaseret viden på børneområdet om, hvad der er godt for børn,
og hvad der skader børn, har længe været
tilgængelig, men har i årevis ventet på at
blive omsat til praksis og implementeret
i Danmarks sundhedspolitik, socialpolitik og børnepolitik – men det har regeringen nu mulighed for at rette op på.
Jeg har som læge i 40 år arbejdet med
de allermest udsatte børn i Danmark –
børn født af gravide med alkohol- og narkotikaproblemer – klinisk, tværfagligt og
forskningsmæssigt. Jeg var indtil 2015
overlæge og leder af Familieambulatoriet
i Region Hovedstaden, der er en specialafdeling for denne risikogruppe af gravide,
børn og familier, og som jeg udviklede
ved Rigshospitalets føde- og neonatalafdelinger i årene 1978-1985.
I mit arbejde gennem mange år med
denne meget belastede risikogruppe er
jeg stødt på forhindringer, som effektivt
spænder ben for, at såvel den forebyggende som den behandlingsmæssige indsats
for at skabe bedre sundhed og livsmulig-

heder for børnene kan lykkes.
Børn af mødre, som indtager alkohol
og narkotiske stoffer under graviditeten,
lever allerede i fosterlivet i et miljø, som
kan påføre dem alvorlige skader, sygdomme og død.
Fostrene/børnene bliver udsat for skadelige stoffer, som kan føre til misdannelser, hjerneskade, specielle ansigtstræk,
for tidlig fødsel, væksthæmning, død og
meget andet. Antallet af gravide på landsplan med et alkohol- og/eller stofmisbrug skønnes at være 3.500 ifølge en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe i 2015.
Disse børn vokser ofte op under utrygge og ustabile forhold, hvor de udsættes
for omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb. Børn med medfødte skader og sygdomme er vanskelige at passe og svære at
få i trivsel og udvikling. De har behov for
specialiseret behandling, støtte og opfølgning i sundhedssystemet foruden
omfattende sociale hjælpeforanstaltninger.
Børn med medfødte skader og sygdomme tåler langt dårligere end andre
børn omsorgssvigt og overgreb, som ofte
forstærker konsekvenserne af de medfødte skader og sygdomme.
VI HAR I årtier haft dokumenteret viden
om, at den vigtigste og farligste periode i
et menneskes liv er graviditeten, fødslen
og de tre første leveår, fordi skader, som

sker i denne periode, oftest er uoprettelige.
De opstår i et samspil mellem den gravide kvindes livsvilkår, sundhedstilstand
– fysisk som psykisk – og hendes livsstil.
Meget kan gøres i denne periode for at
sikre fostret/barnet de bedste udviklingsvilkår – og dermed
en god start i livet.
Vi bør derfor erstatte begrebet opvækstvilkår med
betegnelsen udviklingsvilkår, idet
man da ’tvinges’ til
at tænke på barnets omsorgsmiljø
også i fosterlivet.
Under graviditeten kan man hjælpe gravide rusmiddelbrugere og andre udsatte gravide med at få en
sundere livsstil og
bedre livsvilkår –
inkl. udtrapning af
rusmiddelforbruget–- og man kan inden barnets fødsel
ved tværfaglig indsats få afdækket, hvilke
ressourcer den gravide og hendes eventuelle partner har til at være forældre.
Hvis dette gøres i graviditeten, vil man
helt fra barnets fødsel kunne stå klar
med den rette hjælp til det nyfødte barn

og dets forældre, inklusive en eventuelt
anbringelse af barnet i en god plejefamilie eller adoptivfamilie – så det lille barn
ikke først skal hjem og være ’prøveklud’
for, om moderen/faderen magter opgaven.
METTE Frederiksen
har ret i, at der ofte
i alt for høj grad tages hensyn til forældrenes behov på
bekostning af børnenes udvikling,
trivsel og velfærd,
hvilket ofte fører
til omsorgssvigt og
overgreb, tabt
barndom, sår på
krop og sjæl og
tabte fremtidsmuligheder for børnene.
Hvor ofte har jeg
ikke i mit årelange
arbejde med udsatte børn hørt
sagsbehandlere fra
kommunen sige: »Skal denne mor ikke
have en chance?« – og hvor mange gange
har jeg ikke svaret: »Skal dette barn ikke
have en chance?«.
Det lille barn har hverken ’tid eller råd’
til at vente på, at dets mor – måske over
tid – får det bedre. Det lille barn, som i

Børn med
medfødte skader
og sygdomme er
vanskelige at
passe og svære at
få i trivsel og
udvikling

den meget tidlige levealder ikke får den
nødvendige kontakt, stimulation og omsorg, får ofte alvorlige og varige skader.
Problemet i denne sammenhæng er, at
det sociale system har den fulde beslutningskompetence til at afgøre, hvilken
hjælp, behandling og foranstaltninger
det lille barn og dets familie skal have.
Sagsbehandleren har ikke i tilstrækkelig
grad den nødvendige uddannelsesmæssige ekspertise til at vurdere omfanget af
konsekvenserne for barnet, hvis barnet
ikke i tide får den rette hjælp med den fra
sundhedssystemets specialister anbefalede behandling og støtte.
Intet ondt ord om de kommunale sagsbehandlere. Det er ikke dem, som har
konstrueret ’systemet’, og de gør sig generelt stor umage, men har dårlige forudsætninger og vilkår. Udsatte gravide
og deres børn udgør et alvorligt sundhedsproblem, og skal derfor primært behandles i sundhedssystemet, men i et tæt
samarbejde med det sociale system.
Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale: »Det vigtigste, det helt afgørende for et
lille barn, er at vokse op med tryghed,
kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere
udsatte børn også bortadopteres. Så de
får en reel ny start«.
Spørgsmålet er imidlertid hvordan?
I NORGE har de en lov, som gør det muligt at anvende adoption – med eller
uden samtykke – fra barnets 2-års alder.
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Læserne Mener
NØDVENDIG DISCIPLIN
Alice Seeberg, Æblehaven 4,
Nexø:
Uanset Markus Egs indlæg 19.
februar, ’Verdensklasse har en
pris’, der nærmest gav indtryk
af, at sangskolen fostrede tabere, var det en fornøjelse at
følge udsendelserne om Københavns Drengekor på DR.
Drengene besad en overraskende modenhed, og det
fremgik af dokumentaren, at
de forstod, at en korkoncert
var en holdpræstation, og at
man var fælles om ansvaret og
præstationen. »Man føler sig
tryg i fællesskabet«, som det
så fint blev sagt.
At der skulle herske streng
disciplin, og at man blev rettet, når man sang forkert for
20 år siden, er uden tvivl også
gældende i dag. Det er vel forudsætningerne for at fastholde det høje niveau.

SENIORER I ARBEJDE
Peter Raben, Zinnsgade 8, København Ø:
Politikerne har besluttet, at vi
skal blive længere på arbejdsmarkedet. Ledige seniorer har
dog svært ved at finde job.
Derfor burde staten som arbejdsgiver gå i front med at give seniorer mulighed for job,
men ifølge Politiken sker det
modsatte. Centraladministrationen er nærmet lukket land
for jobansøgere over 50 år
(Pol. 24.2.). Det er billigere at
ansætte nyuddannede og studentermedhjælpere, der overtager mange HK-jobs. Det er
både aldersdiskriminering og
social dumping. Der er brug
for en hel anden kultur, som
sikrer også aldersmæssig
mangfoldighed og faglig
bredde på statslige arbejdspladser samt for total afskaffelse af omprioriteringsbidragets snærende bånd.

GIV BØRNENE RO
Dorte Bennicke, Ørnebakken 20,
Stege:
Der tales og skrives meget om
børns manglende trivsel, herunder den træthed, som mange børn lider af. I et læserbrev
i Politiken 22. februar foreslår
Helle Walther, at man undersøger, hvorfor børn er trætte,
og hun kommer med en del
forslag til, hvad der kan være
baggrunden for fænomenet.
Som børnepsykolog gennem mange år har jeg fået
indblik i hverdagen for tidens
børn, og mit råd til de voksne
omkring trætte og udmattede
børn har været: Stop de mange stimuli – børn skal ikke un-

at sende Christian Friis Bachs
Kronik fra 24. februar til samtlige af klodens lande. Så var
der chance for fred og større
velstand for alle. Tak.

derholdes i det omfang, som
mange bliver det i dag. De er
mange timer i skole og institution, går til forskellige fritidstilbud, og i weekenden
skal de underholdes ved diverse arrangementer, især
hvis der er deleordning hos
forældrene.
De arme børn har aldrig
mulighed for at sidde og kigge ud i luften, komme til at kede sig og selv få ideer til, hvad
der kunne være spændende at
foretage sig.
De sidder med skærme af
forskellig slags, som, forskningen viser, er udfordrende for
hjernen, og de stakkels sanser
får aldrig ro til at udvikle sig i
et naturligt tempo.
Så mit råd vil være: Giv børnene ro, så de ikke ustandseligt bombarderes af alt for
mange forskellige sanseindtryk. Så skal børnene nok blive
opmærksomme, interesserede, rolige og kreative, fordi de
er mindre trætte.

Flemming Axmark, Ved Diget 1,
Kastrup:
Kunne I på Politiken ikke holde op med jeres designpjat,
nu senest med det dødsensfarlige coronavirus som fis på
forsiden (Pol. 24.2.), hvor I
pladrer det mest urørlige af
alt, bladhovedet, til med tre
store virusser?
Man skulle tro, at en historie om dette dødsensalvorlige
emne, der truer verden med
en pandemi, kaldte på seriøsiteten på Politiken, men nej,
intet er helligt for jeres åh så
kreative designere.
Chefredaktøren skylder os i
det mindste en forklaring – en
beklagelse eller langt mere en
undskyldning skal man nok
ikke regne med.

UMULIG ANMELDELSE

ETIKKEN, INGELS

Niels Christian Sauer, Meistersvej 42, Næstved:
Hvordan kan Politikens redaktion dog finde på at sætte forhenværende forbundsformand for DSU, tidligere taleskriver for Helle Thorning, Kristian Madsen, til at anmelde
Mikael Buschs bog om Bjarne
Corydon (Pol. 18. 2.)? Ville de
også sætte en veganer til at anmelde Restaurant Bøf?

Arne Post, Lindevænget 11, Skive:
Bjarke Ingels vil tilsyneladende hjælpe klimabenægteren
Jair Bolsonaro med en bæredygtig turistplan for dele af
Brasilien.
Som kommentar hertil fortælles i Politiken 23. februar
om syv huse, tegnet af kendte
arkitekter for problematiske
regimer. Det bør ikke opfattes
som en legitimering. Forhåbentlig ærgrer Ingels sig ved
tanken om den positive omtale, han kunne have fået ved at
sige nej.
Arkitekter er naturligvis ikke den eneste faggruppe, der
bør gøre sig etiske overvejelser om, hvilke opgaver man
påtager sig. Men signalværdien af en bygning, eller en turistplan, vil være synlig i mange år. Til støtte for Brasiliens
præsident.

SLUT MED JAGT
Annette Rosenmunthe, Fjordvej
23, Nysted:
Til stor glæde for alle os, der
holder af oplevelsen af levende dyr i naturen, har miljøminister Lea Wermelin nu sat en
stopper for jagt på de globalt
rødlistede andefugle, havlit,
taffeland og fløjlsand samt
tyrkerduen.
Skydning af dyr er i dag
først og fremmest sport og
hobby med fokus på skydeoplevelsen eller trofækonkurrencer. Især er skydefugleindustrien en torn i øjet på
mange mennesker – herunder
jægere, og håbet er, at også
den snarligst udfases. Den indebærer, at fasaner, gråænder
og agerhøns i hundredtusindvis hvert år opdrættes og udsættes i naturen, hvilket selvsagt går hårdt ud over biodiversiteten.

VERDENSFRED
Grethe Kammer Schmidt, Øster
Søvej 9, Faxe Ladeplads:
Kære Politiken: Vil I være søde

Dagens
citat

DESIGNPJAT

Weinstein-domfældelsen
afslører retssystemets
umenneskelige pris for
voldtægtsofre
MeToo
HENRIK MARSTAL, MUSIKER OG FORFATTER

Jeg vil ikke være
en af dem, der ligger
på dødslejet og
fortryder, at jeg ikke
brugte mere tid på
min familie, fordi jeg
arbejdede hele
tiden. Og hvis jeg
skal genvinde mit
mandat på
Frederiksberg, skal
jeg i gang med at
planlægge
valgkamp,
rekruttere frivillige,
fundraise, udvælge
mærkesager mv. nu.
Det rimer ikke på tid
med familien.
Laura Lindahl,
afgående
folketingskandidat
for Liberal Alliance.
På Facebook

E

TAK, FRIIS BACH

r der ikke al mulig grund til at glæde sig over, at retten i New York
mandag dømte den tidligere filmmogul Harvey Weinstein skyldig for seksuelt overgreb mod de to kvinder, og at
retfærdigheden dermed er sket fyldest?
Jo, det vil jeg mene.
Men selv om jeg i lighed med mange
andre er dybt lettet over rettens kendelse, er lettelsen iblandet en næsten lammende følelse af tøven. For i sager som
denne, der angår anklager om seksuelle
overgreb, er jeg tøvende over for at skulle
anerkende de præmisser, som retssystemet principielt agerer ud fra: Præmisser,
der tilskriver, at en anklaget person altid
ender med enten at blive dømt skyldig eller frifundet alt efter bevisets stilling. Systemet er med andre ord binært, for andre muligheder for udfald findes ikke.
Men er det en tilstrækkelig nuanceret
forståelse af skyldsspørgsmålet i sager,
hvor anklagen som oftest angår en situation udelukkende med to personer involveret og dermed uden vidner?
Jeg tror det ikke. For det er bestemt ikke altid sådan, at man i sådanne sager enten er 100 procent skyldig og dermed 0
procent uskyldig – eller omvendt. Snarere er det ofte tilfældet, at graden af skyld
kan variere fra delelement til delelement
i det samlede kompleks, der udgør anklagen. Og jeg mener, at dette burde afspejles i den gældende retspraksis på området.

Palle Maag, Baldersvej 12, Køge:
En stor tak til Christian Friis
Bach for kronikken i Politiken
24. februar, der på fornemste
vis plæderer for, at fremmede
magter skal lade være med at
blande sig i andre staters interne anliggender.
Tænk om alle de summer,
der har været anvendt på
krudt og kugler, havde været
brugt til at fremme en indsats
for bedre uddannelse, lægehjælp og infrastruktur. Så havde der måske været skabt et
bæredygtigt grundlag for at
udvikle demokrati.

ET ANDET problem ved den binære skyldforståelse er, at den i sager om seksuelle
overgreb ofte har store personlige omkostninger for de vidner, som forsøger at
løfte bevisbyrden for den uret, de er blevet udsat for. Her gælder det i udpræget
grad, at midler helliger målet. Derfor må
man leve med, at vidner nedbrydes undervejs, eller at deres troværdighed søges
spoleret, så længe det tjener det formål at
kunne influere på skyldsspørgsmålet.
Weinstein-retssagen er ingen undtagelse. Det har vendt sig i mig, når jeg har
læst om hans bemærkelsesværdigt aggressive forsvarer, Donna Rotunno. Ikke
mindst en reportage i The Guardian fra 9.

februar kan stadig give mig både mavepine og kvalme. Den berettede i detaljer
om, hvordan Rotunno havde afhørt den
ene af de to kvinder – selvfølgelig udelukkende med det ene formål at få hendes
klient frifundet.
Ifølge reportagen havde Rotunno gennem sine timelange byger af spørgsmål
fremstillet kvinden som en serieløgner,
der blot havde manipuleret med Weinstein ved at tilbyde ham seksuelle ydelser
med det motiv at fremme sin karriere.
Det var, skulle man altså forstå, faktisk
Weinstein, der var det egentlige offer og
derfor kvinden, som burde have været
anklaget for seksuelt overgreb.

Retssager om
seksuelle
overgreb står og
falder altså med,
hvor behændigt
forsvareren
formår at
nedbryde
vidnerne og få
deres motiver
vendt og
drejet indtil
ukendelighed
Forhøret måtte afbrydes, da kvinden i
vidneskranken – som på dette tidspunkt
formodentlig mere har lignet en anklagebænk – brød sammen i tilsyneladende
ustoppelig gråd.
Fire andre kvinder, som ligeledes vidnede mod Weinstein, blev alle af Rotunno fremstillet som personer, der blot havde en økonomisk interesse i at få ham
ned med nakken. Det var, skulle man altså forstå, dette motiv, der var deres egent-

lige – ikke, at de ønskede oprejsning for
hans seksuelle overgreb på dem.
I Berlingskes dækning af sagen
mandag blev skuespilleren Ashley Judds
tweet om sagen citeret, hvori hun takkede de to kvinder for at gøre kvinder over
hele verden en tjeneste. Måske retssystemet dog burde tage et langt større medansvar for at beskytte vidnerne her. For
hun skrev også, at de to kvinder efter
hendes vurdering havde gennemlevet et
’traumatisk helvede’ undervejs.
MEN HVEM kan egentlig bebrejde Rotunnos overordnede ærinde? Hun spiller jo
blot spillet ved at arbejde inden for de
rammer, retssystemet har afstukket: Hendes rolle som forsvarer er at bruge al sin
juridiske og strategiske kunnen til at få
sin klient frifundet. Og eftersom systematisk psykisk nedbrydelse af vidner endsige victimblaming aldrig er blevet betragtet som moralsk uacceptabelt i retssystemet, har forsvareren haft ryggen fri.
Weinstein, der konsekvent har benægtet alle anklager, har sammen med Rotunno dermed ageret helt i rettens ånd i
et sort/hvidt-skyldspil, som kun anerkender et enten/eller, men aldrig et både/og.
Retssager om seksuelle overgreb står
og falder altså med, hvor behændigt forsvareren formår at nedbryde vidnerne og
få deres motiver vendt og drejet indtil
ukendelighed. Det handler overhovedet
ikke om at få sandheden afdækket så
godt, som det nu lader sig gøre, i en fælles bestræbelse mellem alle involverede
instanser. Nej, det handler derimod alene
om at vinde kampen for at få ret på vegne
af sin klient. Juridisk set er det jo egentlig
skændigt.
JEG HAR ikke noget bud på, hvordan retssystemet skulle kunne benytte sig af andre tilgange end den nuværende. Men
som borger i et retssamfund føler jeg
mig både skræmt over og utryg ved den
nuværende praksis, vi her har set i en
amerikansk retssal, og som – kynismen
uagtet – i princippet lige så godt kunne
være foregået i en dansk.
Hvad der er hændt i retssalen i New
York, er i hvert fald menneskeligt set dybt
uværdigt over for vidnerne – og noget,
der formodentlig har givet ar på sjælen
for de involverede i resten af deres liv.
Og det er ikke Weinstein, jeg her tænker på.

Også ufødte børn skal beskyttes mod omsorgssvigt
Denne model vil let kunne kopieres til
danske forhold. Loven skal sikre det enkelte barn tryghed og stabilitet helt fra
fødslen, idet barnet umiddelbart efter
fødslen anbringes i en god plejefamilie
med eventuel mulighed for adoption fra
barnets 2-års alder.
Barnets forældre tilbydes samtidig
hjælp til behandling og støtte i denne periode og får således mulighed for at bevise, at de magter forældreopgaven. Der
skal foreligge grundige og kompetente
vurderinger af såvel barnet som af forældrene, før der træffes endelig beslutning
herom. Beslutningen træffes af det norske fylkesnemda, som er et uafhængigt
statsligt forvaltningsorgan.
Hvis forældrene ikke inden for 2-årsperioden formår at ændre på deres livsstil
og livssituation i en grad, som er forenelig med god omsorg for deres barn, ændres plejeforholdet til adoption i den
samme plejefamilie – med eller uden
samtykke.
Denne model har den fordel – ud over
at sikre barnet tryghed og stabilitet under hele barndommen – at barnet kender
sine ’rødder’, og at der kan være kontakt
mellem barnet og forældrene under barnets opvækst.
I Norge har de tillige en lov, som gør
det muligt at tilbageholde gravide uden
samtykke på en lukket familieinstitution
frem til fødslen med det formål at forebygge alvorlige skader på det ufødte
barn. Det drejer sig især om gravide med
afhængighedsforbrug af rusmidler (alkohol og/eller narkotiske stoffer), som vil
kunne påføre det ventede barn livslangt
handikap eller død.
Også denne model har man i Norge go-

de erfaringer med, både målt på børnenes sundhedstilstand ved fødslen og på
mødrenes tilfredshed samt på deres evne
til at varetage omsorgen for barnet efter
fødslen.
Færre børn anbringes efter fødslen fra
de mødre, som har været tilbageholdt i
graviditeten, sammenlignet med de
børn, hvis mødre
med samme grad af
misbrug ikke har været tilbageholdt.
Inden der gribes til
foranstaltninger
uden samtykke, skal
der naturligvis have
været et tilbud om
hjælp og behandling
og gjort et intensivt
forsøg på at iværksætte foranstaltninger på
frivillig basis – og der
skal foretages kvalificerede undersøgelser
af forældrenes ressourcer, før der træffes afgørende beslutninger.

på beskyttelse, og »deltagerstaterne skal
gennemføre al passende lovgivning samt
administrative og andre forholdsregler
til gennemførelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder«.
Der bør indføres overensstemmelse
mellem juraen og lægefagligheden, når
det gælder definitionen på, hvornår et
barn er et selvstændigt individ. Efter nuværende dansk
lovgivning er et
barn først et
selvstændigt individ, når det er
ude af moderens krop. Det
ufødte barn har
således ingen
selvstændige
rettigheder og
er dermed helt
uden beskyttelse. Men når det
gælder materielle forhold som f.eks. arveret og lignende4, er barnet et selvstændigt individ allerede fra undfangelsestidspunktet –
men altså ikke, når det gælder liv og førlighed.
Forskning om anbragte børn i Danmark viser, at anbringelser uden for
hjemmet som regel ikke har en positiv effekt på børnene udvikling og tilpasning i
samfundet. Årsagen til dette er formentlig, at børnene forud for anbringelsen for
længst er blevet alvorligt skadet af mange års opvækst med omsorgssvigt og
overgreb – ’toget er kørt’.
Derudover er der i forskningsprojek-

Det lille barn har
hverken ’tid eller
råd’ til at vente på,
at dets mor –
måske over tid –
får det bedre

DANMARK har tilsluttet sig FN’s konvention om barnets rettigheder og har derfor pligt til at overholde den. Den bør implementeres og anvendes i langt højere
grad, end det gøres i dag, i den danske
sundheds- og socialpolitik.
I konventionen står bl.a., at »barnet
som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed har behov for beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse både før og efter fødslen«.
Det er således indeholdt i konventionen, at barnet også før fødslen har krav

terne om anbragte børn ikke taget højde
for, at en betydelig del af de anbragte
børn kan have medfødte skader, som ikke umiddelbart er synlige – f.eks. hjerneskader – hvilket betyder, at børnene alene
af denne grund ikke har de nødvendige
hjernemæssige forudsætninger for at
kunne lære det samme som andre børn i
samme alder. Og der undersøges sjældent for dette forud for en anbringelse,
og ej heller når barnet viser tegn på udviklings- og indlæringsproblemer.
BØRN, SOM anbringes uden for hjemmet
i dagens Danmark, har i gennemsnit en
alder på 13 år, og som Mette Frederiksen
udtaler i sin nytårstale: »Men når en 12årig bliver fjernet fra hjemmet, ligger der
ofte 11 dårlige år bag«.
Børnene vil under disse mange og vigtige år inden anbringelsen have lidt så
megen overlast, at ’toget er kørt’. Der kan
kun blive tale om ’lappeløsninger’.
Der anbringes i Danmark kun meget få
børn i aldersgruppen 0-6 år – og næsten
ingen nyfødte. Ifølge Danmarks statistik
var der i 2018 i alt anbragt 1.572 0-5-årige
børn. I 2019 blev 74 nyfødte børn anbragt.
Familieambulatoriemodellen er en
god og effektiv model til forebyggelse af
såvel de medfødte skader som de opvækstbetingede skader hos børn i ’misbrugsfamilier’ og har også vist sig anvendelig over for andre udsatte gravide,
børn og familier.
Men denne model blev for få år siden
væltet omkuld i Region Hovedstaden,
fordi vi i vores samfund ikke fører tilstrækkelig kontrol med, hvad de bevilgede midler til de udsatte grupper anvendes til, ikke lytter tilstrækkeligt til de fag-

professionelle og ej heller gør brug af
den dokumenterede viden, som findes
om børn.
I stedet lader man ’djøf’erne’ styre
sundhedssystemet med dyrebare og uoprettelige konsekvenser til følge – og som
hårdt rammer de svageste og mest udsatte børn. Senest er Familieambulatoriets
opfølgende børneundersøgelser fra fødsel til skolealder blevet nedlagt i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland
fra 1. januar 2019, uden at der er sat andet
i stedet end at overlade disse højrisikobørn og deres familier til kommunerne –
vel vidende, at kommunerne hverken
har de specialfaglige kompetencer eller
de økonomiske ressourcer til at yde disse
børn den behandling og støtte, som de
har så hårdt brug for.
Indsatsen over for disse allermest udsatte børn i vores samfund er således fra
1. januar 2019 »bombet tilbage til stenalderen« på trods af, at Folketinget gennem
mange år har bevilget mere end 220 millioner kr. for at sikre et permanent velfungerende og effektivt program på
landsplan sideløbende med forskning på
området, herunder udviklingen af Dansk
Familieambulatorie Database, en tværfaglig database til brug for løbende at
evaluere effekten af indsatsen – hvad der
virker, og hvad der ikke virker – på disse
meget komplicerede børneliv. Denne database var finansieret af TrygFonden,
men er nu også nedlagt.
SAMMENFATTENDE har jeg følgende forslag til forbedring af udsatte børns sundhed og start på livet og deres videre muligheder i samfundet:
1. Definitionen på et barn som et selv-

stændigt individ ændres til at være efter
22 fulde svangerskabsuger. Dette vil betyde, at det ufødte barn fra denne alder vil
være omfattet og beskyttet af serviceloven på lige fod med andre (fødte) børn.
2. Beslutningskompetencen vedrørende behandling og støtte til udsatte børn
og deres familier, inklusive under graviditeten, flyttes til sundhedsvæsnet .
3. FN’s børnekonvention implementeres i landets sundheds- og socialpolitik,
herunder i arbejdet med og indsatsen
over for truede børn og deres familier –
også under graviditeten.
4. Lovgivning om mulighed for adoption uden forældresamtykke fra barnets
2-års alder (som den norske lov). Adopterede risikobørn skal samtidig hermed
sikres fortsat opfølgning og behandling i
sundhedssystemet, og adoptivforældrenes skal sikres kvalificeret undervisning
og supervision under barnets opvækst.
5. Lovgivning om mulighed for tilbageholdelse af gravide, som har en livsstil og/
eller er i en tilstand, som er til fare for det
ventede barn, f.eks. afhængighed af alkohol og/eller narkotiske stoffer (som den
norske lov).
6. Øget tværfaglig indsats over for belastede gravide for at afdække forældreressourcer tidligst muligt under graviditeten og øget indsats til mere effektivt at
finde frem til de udsatte gravide.
7. Genetablering af familieambulatoriemodellen, inklusiv tæt, tværfaglig opfølgning af børn (minimum til skolealder) med medfødte skader eller mulige
medfødte skader (eksempelvis børn i
misbrugsfamilier) af børnesagkyndige i
sundhedssystemet (i tæt samarbejde
med det sociale system).

