Pressemeddelelse
Hjalp det Dean at blive anbragt?
Dean var 15 måneder, da han blev anbragt første gang. Moren var stofmisbruger og faren aldrig inde i billedet. Tilbage stod en papmorfar og
morens to veninder, der gerne ville have beholdt ham. Alle parter ville
det bedste for Dean – så hvorfor gik det meste galt i hans barndom og
opvækst?

»

Jeg ville nødig være en ung, grøn sagsbehandler i en sag af den kaliber. Men heller ikke
gamle, erfarne socialrådgivere og pædagoger forstod altid, hvad der rørte sig i Deans familie«.
Sådan skriver journalist Kirsten Holm-Petersen i efterskriftet til bogen Dean – anbringelser,
systemer og en helt særlig familie. Her fortæller hun Deans historie – som den er oplevet af
ham selv, af hans morfar, morens to veninder samt af en lang række af de sagsbehandlere,
pædagoger, plejefamilier og det børnehjem, der har været inde over ’Deans sag’.
Bogen Dean er ikke et partsindlæg, men en nuanceret beskrivelse af alle de små og
store beslutninger, der fik indflydelse på en drengs barndom og opvækst. Både Dean selv,
Deans morfar (indehaver af forældremyndigheden), Socialforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har givet tilladelse til, at alle fagpersoner i
drengens liv må udtale sig.
Han kom vidt omkring – fra to gange familiepleje og et børnehjem til netværkspleje hos
Anja, veninde til hans mor. Mange svigt og alvorlige sammenbrud i anbringelser har – trods
lyspunkter og kærlighed – betydet, at Dean (der i dag er 19 år) er kommet ud i voksenlivet
med (alt for) mange alvorlige knubs på sjælen. Kunne de være undgået?
Dean giver et enestående billede af en families møde med ’systemet’. Et møde, der ser meget
forskelligt ud afhængigt af, hvem man spørger. Dean – anbringelser, systemer og en helt
særlig familie åbner for refleksion og diskussion i et praksisfelt, der i disse år ofte er under
beskydning.
Den henvender sig til socialrådgivere, familieplejekonsulenter, (social-)pædagoger, psykologer
og andre, der arbejder med udsatte familier og anbringelser – eller gennem deres studie vil
komme til det en dag.
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