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Høringssvar fra SOS mod Racisme på:
Høring over udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om
anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne, uim’s
sagsnummer 2016-12986.
SOS mod Racisme takker for at have fået sendt endnu et supplerende lovforslag om ro og orden for
uledsagede flygtninge under 18 år på og uden for indkvarteringsstederne. Vi skal samtidig beklage
kortvarigt at have overskredet høringsfristen.
Vi skal samtidig henvise til vores tidligere høringssvar på det oprindelige lovforslag og på det forslag,
der især vedrørte socialtilsyn. Vi var – og er – grundlæggende imod de mange og omfattende
sanktionsmuligheder over for børnene, og mener at flere af problemerne må kunne forebygges eller
løses ved bedre forhold for børnene generelt.
Det vil sige: gode leveforhold for børnene, god ledelse, en god tone præget af varme, omsorg, respekt,
tilpassede krav og kommunikation på centret, tilstrækkeligt med pædagogisk personale, gode
muligheder for tolkning, tilknytning af personale, der taler børnenes og de unges sprog, meningsfulde
aktiviteter på opholdsstedet, en meningsfuld skolegang/uddannelse med brug af lokalsamfundets
skoler, opbygning af fritidsaktiviteter og venskaber med lokalsamfundets børn og unge, samt
undgåelse af flytninger og undgåelse af at adskille børn/unge, der er blevet nære venner, ved
flytninger.
Desuden bør der gives ekstra omsorg til børn/unge i svære situationer – som fx ved tab af en forælder
eller nære familiemedlemmer i hjemlandet, ved afslag på asyl, samt bedre mulighed for
børnepsykiatrisk og børnepsykologisk diagnostik og behandling for de unge, der har brug for det. Kort
sagt: at der kommer øget fokus på barnets tarv og barnets bedste, og at børnekonventionen respekteres
for denne udsatte gruppe af mindreårige.
Vedr. den aktuelle bekendtgørelse:
Det ser ud som om, at hovedparten af bestemmelserne i den aktuelle bekendtgørelse er analoge med
dem i Socialministeriets: Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, BEK nr. 1707
af 20/12/2016.

Men efter vores opfattelse er der huller i informations- og kommunikationsdelen med de mindreårige,
idet der ikke er lagt vægt på, at disse mindreårige alle har et andet modersmål end dansk og typisk ikke
har nået samme niveau som jævnaldrende børn og unge født i Danmark, idet de fleste flygtningebørn
har manglet skolegang pga. krig og utrygge forhold i hjemlandet, og under flugten. Når det gælder
husregler, samtykker, lister, grundlag for anbringelse og retsforhold omkring dette og øvrige
sanktioner, er det meget vigtigt, at de mindreårige forstår, hvad der er tale om.
Hvis sanktioner tildeles på en måde, som de mindreårige opfatter som uretfærdig, tilfældig eller
meningsløs, og de vil kunne give anledning til mere uro i stedet for mindre konflikt og uro. Derfor er
en åben dialog, hvor begge parter kan gøre sig forståelige, af en overordnet betydning. Hertil vil der i
de fleste tilfælde være behov for at anvende tolk, eller for ansat personale, som taler den mindreåriges
sprog. Dette mangler at blive udspecificeret i den aktuelle bekendtgørelse.
Vi synes, at §1 om Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke principielt er en god og fornuftig
foranstaltning for at forbygge brug og misbrug af alkohol og stoffer på centrene. Men det kræver at den
unge forstår, hvad der er tale om, og mens det måske er tilstrækkeligt for en dansk ungegruppe, at
nævne, at samtykket skal være informeret, bør det specificeres yderligere over for denne gruppe. Fx
kunne § 1, stk. 2 specificeres således:
”Stk. 2. Samtykket skal være informeret, frivilligt og udtrykkeligt. Herved forstås, at samtykket er
givet på et sprog som vedkommende behersker, og at den unge har fået at vide, hvad samtykket
indebærer, hvilke stoffer det drejer sig om, samt om eventuelle konsekvenser af en positiv
rusmiddeltest. Samtykket kan afgives mundtligt eller skriftligt på eget sprog. ”
Ad § 2 - 4 (om personundersøgelse og undersøgelse af opholdsrum uden dommerkendelse foretaget af
personale på centret):
At ”udlændingen har ret til at få oplyst grunden til, at undersøgelsen iværksættes” (§2) bør suppleres
med, at dette skal ske på den mindreåriges modersmål eller et andet sprog som den mindreårige er
fuldt fortrolig med.
Ad § 5: Tilsvarende bør den i § 5 stk. 2 nævnte liste over eventuelle tilbageholdte effekter ledsages af en
bemærkning om, at den mindreårige skal have præsenteret disse effekter, og at angivelsen af navnene
på de tilbageholdte ting skal være både på dansk og på den mindreåriges eget sprog.
Ad § 6 - 27: Det bør fremhæves, at den mindreårige har krav på tolk ved møder med advokat eller
udvalg, og på oversættelse af skriftlige afgørelser i alle de nævnte tilfælde.
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