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Kære læser
her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle,
D upåsidder
trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til en position, hvor de har store
forventninger og håb til fremtiden. Fælles for dem alle er, at de ikke bare har været anbragt i en del
af deres opvækst, men de har også fået hjælp til overgangen til et selvstændigt liv – der har været
en kommune, der bevilgede dem efterværn og nogle voksne, som de havde tillid til, som støttede
op om dem og som troede på dem.
Det store flertal af Danmarks unge bor hjemme længere tid nu end før. De nyder godt af deres
forældres støtte og opbakning både følelsesmæssigt, socialt og økonomisk – det gælder især dem,
der får de længste uddannelser. Desværre er det ikke alle unge, som får det samme tilbud. De mest
udsatte unge bliver alt for ofte overladt til at klare sig selv. Selv om samfundet ofte har brugt rigtig
mange penge på deres anbringelser, sker det ikke desto mindre for alt for mange, at de må klare sig
selv uden nogen form for støtte eller med kun en minimal og utilstrækkelig støtte. Det anslås faktisk,
at kun omkring 20 % af de unge får bevilget efterværn som afslutning og afrunding af anbringelsen
– og en del af dem får endda ikke den støtte, de havde ønsket, men en standardløsning, der ikke
rummer den kontinuitet og tillid, som de ønsker.
Det virker helt uforståeligt. Særligt når vi ved, at overgangen fra ung til voksen er en af de
sværeste perioder i livet
Den store stigning i andelen af tidligere anbragte unge blandt de helt unge hjemløse taler efter
min opfattelse sit tydelige sprog om, at det er absolut påkrævet, at vi styrker indsatsen, og
ikke bare overlader dem til sig selv. Og hvis nogle af dem selv vælger at ville klare sig
helt på egen hånd, fordi de er trætte af pædagoger eller andre, der bestemmer
over dem, skal de have mulighed for at fortryde og få den støtte, de har behov
for. Forskning viser, at unge, der modtager efterværn, i højere grad fastholder
uddannelse, arbejde og bolig, og dermed får et bedre liv som voksne. En stor
gevinst – ikke bare for dem, men også for samfundsøkonomien.
Disse 10 unge fortæller oprigtigt om deres erfaringer og kommer med
anbefalinger til systemet – til os alle. Deres fortællinger aftvinger respekt,
og vi skylder at lytte til dem. Derfor har vi udgivet dette hæfte. Det giver
stof til eftertanke, og jeg vil gerne takke dem for deres mod til at stå frem
og Bikubenfonden for støtten til udgivelsen af deres budskab.
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Efterværn gør
døgnbehandling
langtidsholdbar
Svigt fra mors side og incest begået af stedfar prægede i mange år
Camillas opvækst. Et ophold på en kostskole med speciale i børn
med problemer, reddede Camilla. Og efterværnet
blev afgørende for, at Camilla er blevet
en vellykket voksen person.
ser på sin bror, tæn
N årkerCamilla
hun, at sådan var det også
gået hende, hvis hun ikke havde fået
efterværn. Camillas bror blev, ligesom
Camilla, fjernet fra barndomshjemmet,
men i modsætning til Camilla fik han
ikke et efterværnstilbud, da han fyldte
18 år. I dag sidder Camillas bror ensom
hen i sin lejlighed. Har misbrugspro
blemer og er ikke kommet i gang med
hverken uddannelse eller arbejde.
”Da min bror skulle flytte for sig selv
gik alt i stå. Det ser jeg som et godt og
realistisk billede på, hvad der kunne
være sket med mig, hvis jeg ikke havde
fået bevilliget efterværn,” fortæller
Camilla A. Povlsen
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Camilla, der i dag er 29 år, har uddan
net sig til socialrådgiver og er ansat som
kommunal familierådgiver. Sammen med
sin journalistmand, som hun nu har kendt
i syv år, har hun sønnen Anton på et år.

Kærlighed og demokratilære
Der skulle en anbringelse til før Camilla,
som andre børn, kunne opleve at få
ordentligt tøj, få mad nok og komme i
biografen. Camilla oplevede også for
første gang selv at få opmærksomhed.
Camilla havde igennem mange år haft
det daglige ansvar for sine tre mindre
søskende. Fra den dag hvor hun var
stor nok til at smøre madder, til den
dag hun kom hjemmefra.

”Det var svært, men også en lettelse
at komme afsted. De voksne på kost
skolen var meget åbne og venlige. Jeg
hungrede efter opmærksomhed og
kærlighed. Det fik jeg på kostskolen.”
Over tid gav kostskoleopholdet
Camilla tro på sig selv, lærte hende at
bede om hjælp, og Camilla slap af med
de angstsymptomer, som hun havde
udviklet. Camilla lærte at respektere
sig selv, og fik tilført nødvendige og
grundlæggende færdigheder i den
almindelige omgang med andre.
Efterværnet, i form af et særligt
kollegieophold, der er et efterværn
stilbud til kostskolens unge, gav til
gengæld Camilla færdighederne til at
leve et kvalificeret voksenliv.
”Der var udpræget struktur kombi
neret med ansvar for egne handlinger.
Der var mange af de regler, som også
gælder i almindelige familier, der lærer
en at tage hensyn til andre og indgå
i fællesskaber. Vi skulle for eksempel
sige, hvor vi tog hen, og vi havde pligt
til at deltage i fællesarrangementer. Vi
havde også ansvar for egen økonomi,
for at betale telefon og bus og andre
fornødenheder, ligesom vi talte om
demokrati over aftensmaden og så ny
heder i TV. Vi blev kort sagt ordentligt
forberedt på at flytte hjemmefra.”

„Som anbragt har man været udsat for
mange brud og skift. Det er endnu et brud,
hvis man ikke kan beholde sine kendte
støttekontaktpersoner i sit efterværn. At
skifte kontaktperson øger risikoen for, at den
unge pludselig står alene, og for at de mange
penge til døgnbehandling har været spildt“
Efterværn giver valuta for pengene
Ind i mellem er kommuner tøvende
med at bevillige efterværn. Det er ær
gerligt, for der er penge at spare ved
at foretage den relativt lille investering,
som efterværnet er. Det er Camillas er
faring fra hendes karriere i systemet, at
efterværn i sig selv betyder, at en stor
procentdel af anbragte unge får en ud
dannelse og kommer videre med livet.
Efterværnet giver den sidste nødven
dige portion redskaber til at komme
videre fra døgnopholdet, og er med til
at sikre, at man ikke vender tilbage til
det dårlige miljø, man kom fra.
Efter Camillas mening forebygger
efterværnet altså, at de unge kommer
tilbage i de negative livsspor og kan
efter få år der blive rigtig dyre for sam
fundet som enten langvarige kontant

hjælpsmodtagere, førtidspensionister
eller i værste fald misbrugere.
”Hvis jeg tænker på mig selv, og hvis
jeg ikke havde fået efterværn, så er jeg
sikker på, at jeg havde fundet mig en
rigtig dårlig kæreste. En voldelig fyr.
Ja, i værste fald kunne jeg have været
død i dag, tænker jeg.”
For hende var efterværnet afgø
rende for, at hun i dag er en velfunge
rende familierådgiver, nok med mere
indlevelse i familieproblemer end de
fleste.

„Efterværn sparer kommunen penge på lang
sigt. Det er måske dyrt nu og her, men det
betyder, at mange kommer ud af systemet og
får arbejde. Jeg ville med stor sandsynlighed
selv være blevet kontanthjælpsmodtager
eller førtidspensionist, hvis jeg var kommet
tilbage til mit gamle miljø“

ergaard
Camilla Agg

povlsen

sikring mod
tilbagefald
og ensomhed

Har man én gang lært, at alkohol og piller er brugbare midler til at
flygte, når livet gør for ondt, vil man altid kende en hurtig vej væk
fra problemer. Efterværn er effektiv forebyggelse mod tilbagefald
til misbrug og negativ adfærd. Alligevel måtte Sofie kæmpe for
den rette hjælp, og det nyttede.

S

ofie Fureby er målrettet, stærk,
og stædig. Med sine 24 år, i fuld
gang med uddannelse og mor til to
små børn, som Sofie opdrager i fæl
lesskab med sin samboende kæreste,
ligner Sofie et eksempel på rendyrket
overskud. Men inden i er Sofie præget
af anderledes barndomsoplevelser end
de fleste. Sofie kommer fra en dysfunk
tionel familie. Barndommen var præget
af skilsmisse, hyppige svigt og alkohol
problemer. Problemer, der fik lov at gå
i arv. Sofie udviklede som teenager selv
et overforbrug af både piller og alkohol.
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Efter en kort og mislykket ”karriere”
i kommunal foranstaltning på eget
værelse, blev Sofie endelig som
17-årig anbragt på et opholdssted.
”Jeg havde brug for intensiv støtte
og samtaler. Det kunne jeg ikke få på
et værelse. Det var tit i weekenderne,
det koksede for mig, og så havde
jeg ingen at gå til. Min sagsbehandler
syntes efter et stykke tid, at jeg
skulle på opholdssted, og selvom
det var en svær besked at sluge for
min mor, var jeg enig. Der måtte
ske noget.”

Et år i døgn, slet ikke færdig
Tingene gik stærkt for Sofie den gang.
Set i bakspejlet kunne Sofie have
haft godt af en længere periode på
opholdsstedet, men den gang gik Sofie
mest op i dåbsattesten, og den sagde
18 år og frihed. At skulle gå direkte fra
intensiv terapi og døgnbemanding til
ingenting, var angstprovokerende, men
lysten til at flytte overvandt angsten.
Også selvom personalet rådede Sofie
til at blive.
Til gengæld kæmpede Sofie desto
mere for at bevare kontakten til op
holdsstedet via et efterværnstilbud, for
selvom Sofie var god til alt det prakti
ske, var der masser af følelsesmæssige
udfordringer, som det var svært at
være alene om.
”Jeg har aldrig manglet kærlighed,
men er blevet svigtet og alt for hurtigt
voksen. På opholdsstedet lærte jeg,
hvordan jeg kom ud af de dårlige
mønstre, jeg havde opbygget. For
eksempel med hensyn til at flygte fra
tingene. Efterværnet var lige så vigtig,
som tiden på opholdsstedet, for det
var først, da jeg blev alene, at jeg skulle
omsætte alt det, jeg havde lært, mens
jeg var der.”
Og Sofie havde kun været der et år.
Havde hun egentlig fået nok med sig?
Hendes udvikling var gået stærkt.
”Der skal ikke meget til, for at vælte
korthuset og gå tilbage til alkohol og
piller igen. Jeg er overbevist om, at jeg
var gået i tilbagefald uden efterværnet,

fordi jeg ikke havde været på opholds
stedet ret længe, og fordi det er et
kæmpestort skridt at skule være sig
selv lige efter en institution. Alminde
lige unge kan opsøge deres forældre
for hjælp, det kan jeg ikke.”

Til kamp for efterværn
Da Sofie flyttede for sig selv, skiftede
hun også kommune, og de ville helst
benytte deres eget korps af støtte
kontaktpersoner, hvis de overhove
det skulle bevillige efterværn. Sofie
magtede ikke tanken om igen at skulle
forholde sig til nye mennesker, men
vidste på den anden side, at hun havde
brug for hjælp. Derfor kastede hun sig
ind i kampen og måtte over en periode
bruge en del energi og kræfter på at få
kommunen til at forstå, hvor vigtigt det
var, at hun havde en kontaktperson,
som hun kendte i forvejen.
”Det var stadig meget svært for
mig at tage i mod hjælp, så det ville
aldrig være lykkedes, hvis der skulle
have været nye kontaktpersoner ind
over. Det gav stor tryghed, at det var
nogen, der kendte mig, som jeg kunne
få hjælp fra. Jeg viste, at de var til at
stole på og ikke bare gav op. Også
selvom jeg ikke altid åbnede, når de
ringede på.”
Ønsket om at være helt almindelig
og ikke skulle blive ved med at fortælle
nye mennesker om alle sine genvor
digheder og problemer, har også stor
betydning.

”Jeg har haft mange sagsbehandlere
og andre professionelle ind i mit liv.
Det ville have været endnu en belast
ning, at skulle fortælle min historie for
117. gang.”
Det betalte sig for kommunen at
efterkomme Sofies ønsker. Både Sofies
kamp og efterværnet har vist sit værd.
Den sociale arv er brudt.

det siger sofie om
efterværn:
	Fordi man stadig ofte har behov for
hjælp, når man flytter fra institution.
Også selvom dåbsattesten siger, at
man er 18 år
	Der er for stort et spring fra at
være på opholdssted, til at være
helt alene. Det er vigtigt, at man får
trappet roligt ned og får afprøvet
hverdagen
	Man skal lære, hvordan man reagerer
og handler, når man sidder alene og
er ked af det. Det kan man ikke lære
på opholdsstedet

„Først da jeg flyttede fra opholdsstedet,
begyndte jeg at bruge redskaberne, som jeg
havde fået, og alt det vi havde talt om. Det kom
frem, da jeg skulle ud og stå på egne ben“
y
sofie fureb

At se,
hvor man
kommer
fra
At blive husket på, hvor godt man gør
det i forhold til hvad og hvor, man
kommer fra, får én til at ville blive endnu
bedre og gøre sig endnu mere umage.
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sær når det kommer fra en, man
stoler på, har tillid til og som kan
lide én.
De foregående ord kommer fra
tømrerlærling Nukannguaq Peder
Johansen Laursen. Han refererer
til b
 etydningen af forholdet til sin
kontaktperson i efterværnet.
Peder er det smukke resultat af
mødet mellem en grønlandsk kvinde
og en dansk mand. De første år levede
de på Grønland, men livet forandrede
sig drastisk, da de flyttede til Danmark,
hvor Peder blev født. Igennem Peders
opvækst havde hans mor alkoholpro
blemer, og faren havde en psyke, der
gjorde ham rodløs. I flere år så meget,
at han i lange perioder gik på lande
vejen. Peders liv blev præget af mors
periodevise druk i hjemmet og fars
næsten konstante fravær.
Almindelig daglig omsorg manglede.
Tit var Peder sulten, kom ikke i skole,
havde ondt i maven af nerver og ka
stede op fra morgenstunden. I mange
perioder fik Peder ikke nok søvn på
grund af morens natlige fester der
hjemme. Skoletiden blev et mareridt af
koncentrationsproblemer, mobning og
udsmidninger. Efterhånden vænnede
Peder sig til tingenes tilstand.

„Jeg har altid manglet min mor og min far.
Nogle gange var min far væk i så lange
perioder, at jeg overvejede at kontakte Sporløs“
Nukannguaq Peder Johansen Laursen

”Jeg blev bedre til at holde det hele
ud med årene. Jeg blev mere ligeglad
med hvad mor og far gjorde, og jeg
kunne bruge min ældre søskende i et
vist omfang. Jeg fandt også venner,
som jeg kunne have det sjovt med.
Vi lavede ballade og stjal masser
af scootere. Det kunne få mig til at
glemme problemerne.”
I flere år var kriminalitet en del af
hverdagen.

Blev lovet tryghed
Vendepunktet i Peders liv var, da den
kommunale sagsbehandler satte ind
og foreslog, at Peder kom væk hjem
mefra og i stedet fik ophold på en sær
lig kostskole for børn med sociale og
adfærdsmæssige problemer.
”Først blev jeg sur og
skulle ingen steder
hen, men sagde ok
til at tage med til en
samtale derude. Det
var forstanderens
ord, der fik mig til
at tage imod. Han
lovede, at hvis jeg
boede der, ville
jeg ikke længere
behøve at bekymre
mig om skolen eller

om det der hjemme. Her kunne jeg
føle mig tryg, lære noget og få ro til at
koncentrere mig om mig selv. Med al
den uorden der var i mit liv, faldt jeg
fuldstændig for hans ord. Og de holdt
stik. Jeg fik det meget bedre, og jeg fik
lært noget.”

En støttende hånd i ryggen
Efter kostskolen fik Peder tilbudt
efterværn og sagde ja. Grundlæg
gende usikkerhed oparbejdet igennem
mange års svigt forsvinder ikke i løbet
af et par år eller et kostskoleophold.
”Hvis jeg ikke tog imod, kunne jeg
ikke få den tryghed, jeg stadig mang
lede. Jeg kunne ikke få en støttende
hånd i ryggen, hvis jeg pludselig var
ved at falde. Eller én, der kunne sige:
’Rolig, nu bliver vi stående et øjeblik,
og tager den herfra’. Eller en til at
fortælle mig, hvordan man lige klarer
en situation bedst. Der var så meget,
jeg ikke kunne, ikke vidste eller var i
tvivl om.”
Med en barndom uden rollemodeller
der var til at regne med eller værd at
efterligne, er det afgørende for Peder
at have en kendt person, som han ser
op til og stoler på, for at turde tage
skridt til yderligere udvikling og selv
stændighed.
”Min kontaktperson holder ikke hån
den under mig hele tiden, men skubber
meget over på mig selv, så jeg bliver
tvunget til at handle på egen hånd.
Fordi han kender mig, og jeg har tillid
til ham, får jeg mod til at presse mig

selv, så jeg kan se, hvad jeg egentlig
er i stand til.”
I dag er Peder på den anden side af
negativ adfærd, manglende struktur
og sociale problemer. Forholdet til
familien er godt, kæresten er dejlig,
lejligheden er rar og lærepladsen er
verdens bedste job.
”Det var aldrig sket, hvis jeg var
kommet hjem igen. Så ville jeg have
været faldet i med vennerne derhjem
me. Der er meget få af dem, der er
kommet videre. Når jeg snakker med
dem, siger de, at jeg er blevet en helt
andet, er blevet selvstændig og har
rykket mig meget. Når jeg ser på dem
og hører, hvad de siger, er jeg rigtig
stolt af mig selv.”
Disse snakke med vennerne minder
Peder og hans kontaktperson, om, at
Peder er nået langt, og det får Peder til
at kæmpe endnu mere for at holde fast
i sit nye gode liv.

det siger nukannguaq
om efterværn:
	Sandsynligheden for, at den unge
kommer godt videre i livet bliver
meget større
	Man lærer at blive selvstændig og
tage ansvar med hensyn til mad,
penge og uddannelse
	Man har brug for sikkerhed, når
man skal begive sig ud i noget nyt
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Det handler
om at tage
ansvar

Kommunen er både moralsk og samfundsøkonomisk forpligtet til at
fuldende en anbringelse, når der først er taget en beslutning om at
anbringe et barn uden for hjemmet. Dette indbefatter også at bevilge
efterværn.

Pedersen er tydelig i sin
D avid
holdning til spørgsmålet om
efterværn. Som modtager af et efter
værnstilbud efter anbringelser på først
behandlingsinstitution og siden op
holdssted, er det er en erfaren mand,
der taler. David uddyber:
”Hvis man ønsker at anbringelses
projekter skal resultere i fuldgyldige
medborgere, når de unge bliver 18 år,
må kommunerne påtage sig deres del af
ansvaret og bevillige efterværn som en
integreret del af enhver anbringelse.”
10
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Alle har ret til uddannelse
Uddannelse er et nøgleord for David,
og han har altid været glad for at gå
i skole, selvom hans tilstedeværelse
igennem en årrække mildt sagt var
mangelfuld. De første to år havde
David et fravær omkring 80 procent.
Skolegangen blev først stærk udfor
dret af morens misbrug og psykiske
lidelse og senere af anbringelsen på en
behandlingsinstitution.
”Dels skulle jeg gå i den interne skole,
hvor der ikke blev lagt meget vægt

på stimulering af ungernes faglige
kundskaber. Dels blev virkeligheden
temmelig abstrakt, fordi der var et luk
ket miljø på behandlingsinstitutionen.
Da jeg kom på opholdsstedet kunne
jeg få lov at sætte mine egne mål, lige
som pædagogikken var langt mere
afslappet og præget af nærkontakt.
Faktisk var det en vild omvæltning
og et chok efter så mange års stram
tilgang med regler, stramme skemaer
og korrektioner. Den anden tilgang på
opholdsstedet gav mig incitament til

„Økonomisk gavner det samfundet, at man støtter anbragte
unge i at få uddannelse, så de kan bidrage til samfundet i
stedet for at leve på passiv forsørgelse. Det er klart en
fordel, at de bliver bidragende i stedet for udelukkende
tagende. Det hjælper efterværnet med“
davi d pe de r s e n

udvikling - også med det skolefaglige.
Primært fordi at der, i modsætning til
tidligere, ikke hele tiden blev prikket til
det, der var galt, men holdt fokus på
det, der gik godt.”
Som15-16-årig vågnede David altså
op og fik hurtigt indhentet sine skole
faglige mangler. Trods de umiddelbart
elendige odds gik David kun ét år
senere end sine jævnaldrende op til
9. klasses afgangseksamen med flere
topkarakterer til følge. Det gav Davids
selvtillid et kæmpe boost og blev be
gyndelsen til et uddannelseseventyr.

Efterværnet var afgørende
I lighed med mange andre anbragte
børn og unge, kom David først sent i
gang med uddannelse, fordi der var
så mange andre følelsesmæssige og
sociale problemer at tage sig af. Derfor
er efterværn så afgørende.
”Uddannelse er på døgninstitutioner
og opholdssteder ikke en førstepriori
tet, og derfor kommer anbragte unge
først i gang senere. Det er nødvendigt,
at man kan få ro og støtte til at tage
sig en uddannelse, fordi man, på bag
grund af ens fortid, er langt mere sårbar
end andre unge. Alle har ret til uddan
nelse, og vi skal støtte de unge der har
færrest ressourcer, det har vi pligt til.”
Udover David’s egen enorme vilje
styrke var den psykiske støtte fra de
kendte kontaktpersoner i eftervær

net afgørende for, at David lykkedes.
Efterværnstilbuddet bestod i at bo i
opholdsstedets udflytningslejlighed
sammen med to andre. På det tids
punkt var det ikke de praktiske udfor
dringer, der var de sværeste. Det var
de følelsesmæssige udfordringer.
”Jeg tog imod efterværnet, fordi jeg
pludselig, da jeg nærmede mig de 18
år, tydeligt kunne se, at jeg ikke kunne
flytte hjem til min mor. På opholdste
det fik jeg mod til at erkende, at hun
ikke var god for mig. At vores symbio
tiske forhold var negativt for mig. Hun
drak alt for meget, og behandlede mig
som et spædbarn. Det ville gå helt galt,
hvis jeg flyttede hjem.”
De erkendelser bragte ham ud i en
masse tanker om livet. Han forstod
ikke sin egen eksistens og havde ofte
selvmordstanker.
”Det eneste der holdt mig oppe
var, at der var nogen, jeg skulle vise,
at jeg kunne gennemføre den uddan
nelse til ambulanceredder, som jeg
var begyndt på. Tanken om at mit
udannelsesprojekt var større end mig,
og at min succes med det, ikke kun
vedrørte mig, men også andre tidli
gere anbragte gennem mit eksempel,
holdt mig oppe. Her var det godt at
have efterværnet som støtte. Hvis jeg
havde siddet for mig selv i en lille mørk
lejlighed, kunne jeg godt være bukket
under. Udfordringerne på uddannelsen

og min psykiske tilstand kunne let have
knækket mig,” slutter David, der senest
er optaget på medicinstudiet og star
ter på anatomibøgerne til sommer.

fakta om efterværn:
	Kommunen har pligt til at følge en
anbringelse ordentligt til dørs
	Det er et realitetschok at komme ud
i det normale samfund efter mange
år på opholdssted
	Efterværn øger betydeligt anbragte
unges muligheder for at få en
uddannelse

10 stærke historier om efterværn
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Kompliceret
kommunikation
kræver
kontaktperson
Skattekort, trækprocent, SU og koordineret uddannelsestilmelding.
Der er mange begreber at forholde sig til, når man er ung og
ankommer alene til Danmark fra et andet land. En kontaktperson,
som den unge har tillid til, kan være afgørende for den unges
fremtidige succes i Danmark.
er langt fra Afghanistan til
D erDanmark.
Både i kilometer, kultur
og tankegang. Det fik den uledsagede
flygtningeteenager Anna hurtigt rig
lejlighed til at opleve. Få måneder
efter sin ankomst som 16-årig, blev
Anna, på kommunens foranledning,
anbragt på et mindre opholdssted for
at opnå en effektiv og hurtig integra
tion i Danmark.
Anna kunne hverken tale dansk el
ler engelsk. Der var ikke tolk til stede
på opholdsstedet, så hverdagen var
udfordrende.
12
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”At møde en flok danske teenagere,
var noget af et kulturchok. Det var
hårdt. På asylcentret var der andre
afghanere, jeg kunne tale med. Plud
selig kunne jeg hverken tale med eller
forstå nogle af dem, jeg var omgivet
af. Jeg var ensom i starten. I dag er
jeg glad for det, for jeg lærte at tale
dansk hurtigere end de fleste andre
flygtninge, lige som jeg på rekord
tid lærte en masse om dansk kultur,
danske traditioner og systemer. Jeg
landede midt i det hele.”

Selvom der var tale om et døgnbe
mandet opholdssted, hvor der altid var
nogen at spørge til råds, og som tog
det overordnede ansvar, var der fokus
på, at de unge skulle udvikle sig til at
kunne stå på egne ben.
”Vi lærte at lave mad, skulle gøre
rent på vores værelser og styre vores
egen økonomi. Da tidspunktet for min
flytning i egen lejlighed nærmede sig,
blev mit eget ansvar optrappet. Jeg
skulle blandt andet lære, hvad jeg
skulle købe ind, når jeg kun var mig
selv, lære at lave mad kun til én osv.
Jeg lærte, at tage ansvar for mig selv.”

En ganske særlig succes
Anna er gjort af noget særligt. I dag
er Anna 19 år gammel, og bor i egen
lejlighed. I løbet af de knap fire år Anna
har været i Danmark, er hun nået op
på et bogligt og et fagligt niveau, der
foreløbig har bragt Anna på universi
tet. Til sommer er første år med Nanoscience gennemført, og fremtiden
byder på rå mængder af fysik, kemi og
biologi. Aktuelt hedder drømmejobbet
et professorat i fysik, men karrieren er
på ingen måde fastlagt endnu.

En man kan spørge
Under et fotoprojekt på asylcentret
mødte Anna en dansk kvinde. De blev
gode venner og holdt kontakten efter,
at projektet var slut. Da Annas foræl
dre ikke længere lever, blev kvinden
på et tidspunkt forældremyndigheds
indehaver for Anna, og var det frem til
Anna fyldte 18 år. Bagefter bevilligede
kommunen, at kvinden kunne blive
Annas kontaktperson, når Anna skulle
flytte i egen bolig. Siden har kvinden
været Annas trofaste danske voksen
ven, som Anna stadig holder kontakt

med, selvom forholdet ikke længere
udgør en kommunal foranstaltning.

Netværk og uddannelse
Selvom Anna var glad for opholds
stedet, og for alt det hun lærte der,
var det også godt at flytte for sig
selv. Både af hensyn til den kulturelle
baggrund og i forhold til tyngden
af sociale problemer følte Anna, at
hun havde adskilt sig fra de andre på
opholdsstedet. At blive selvstændig og

„Det bedste ved
at komme på
opholdssted,
frem for at bo
sammen med andre
udlændinge, var
at opdage ’frihed’.
At blive klar over,
at en pige også kan
bestemme over sig
selv, og hvad hun
vil med sit liv“
"a n n a"

komme væk fra pædagoger, regler og
opsyn var godt.
Til gengæld blev det vigtigt at få op
bygget et nyt netværk, når Anna flyt
tede, lige som det at lære sin bydel at
kende, og hvad den byder på, har væ
ret en vigtig del af samarbejdet mellem
Anna og hendes kontaktperson.
”Jeg kendte intet til Amager, hvor
min lejlighed ligger, og det var vigtigt

For "Anna" er
efterværn lig med:
	En støtte til at opnå selvstændighed
	Et værn mod ensomhed og isolation
	Mulighed for nødvendig og relevant
rådgivning

for ikke at blive ensom, at jeg lærte ca
féer, biblioteker og aktivitetsmulighe
der i området at kende. Hvis jeg havde
skullet gøre det alene, havde det været
rigtig svært.”
Den hjælp der har gjort den største
forskel, har dog handlet om noget
mere konkret. Nemlig uddannelse.
Anna mener, at vejen til universitetet
havde været langt hårdere og måske
ikke til at overkomme, hvis Anna ikke
havde haft sin kontaktperson til at
bakke hende op undervejs.
”Det er vigtigt, at der er nogen, der
interesserer sig for, hvordan man har
det, og hvordan det går med det hele.
Jeg har venner, men det er ikke det
samme som at have et tæt forhold
til en voksen. En der kender mig, kan
jeg også bedre spørge til råds. For
eksempel om breve og blanketter så
som skattekort, SU-ansøgninger og
optagelsesskemaer til universitetet. De
kan være svære at forstå. At kunne få
hjælp til den slags har været afgøren
de. Det er jo ikke til at forstå, hvad de
skriver, og man kan nemt lave fejl.”
Anna har hverken forældre eller andre
voksne at spørge til råds, så efterværnet
i form af en kendt kontaktperson var en
afgørende hjælp på det rette tidspunkt.
En professor er på vej.
10 stærke historier om efterværn
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Selvværd
kan let
ødelægges
Møjsommeligt opbygget selvværd kan nemt brydes ned,
hvis man mislykkes med de første voksenskridt på egne ben.
Omvendt kan et godt efterværn resultere i øget selvværd,
uddannelse og fremtidsplaner.

J

onas Pedersen går i gymna
siet. Næste stop er pædagog
seminariet.
Vejen til succes og selvtillid har
været lang og sej. Som syvårig blev
Jonas frivilligt anbragt på et opholds
sted. Det var et omsorgssvigtet barn,
der ankom. Nærhed og omsorg var
nøgleord på opholdsstedet, og Jonas
var trængende.
”Jeg har været heldig at bo på et
opholdssted, der er virkelig godt. De
blander arbejdsliv og privatliv på en
14
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måde, så man føler, at man er del af
en familie. Min kontaktperson har
været som en mor for mig. Som
omsorgssvigtet barn har man brug
for kærlighed.”
I mange år var det ikke nemt for
Jonas at følge med i skolen, og det
var ikke særlig interessant at være
der. Også på det område gjorde
opholdsstedet og kontaktpersonen
en afgørende forskel.
”Min kontaktperson tilbød at hjælpe
mig med at lære at læse ordentligt, og

vi startede helt fra bunden med første
klasses pensum. Pludselig at kunne læse
åbnede resten af fagene for mig, og en
helt ny verden af viden åbnede sig.”

At ligne en normal
At være udsat for massivt omsorgs
svigt igennem de første syv år af livet,
sætter ikke kun sine spor på krop og
koncentration, men også på person
ligheden. Selvværd og selvrespekt er i
bund. Begreber, følelser og omgangs
former skal indlæres fra grunden.

”På mit opholdssted har jeg lært at
være en normal borger. Med respekt
for min person har jeg lært, hvad der
er rigtigt og forkert. Jeg har lært, hvad
der er acceptabel adfærd, så folk ikke
synes, at jeg er underlig, men umiddel
bart ligner alle andre,” fortæller Jonas.
Selvom man ser ud som andre,
er der mangler efter så mange år i
beskyttede rammer på et opholdssted.
Der har ikke været fokus på basale
hverdagskompetencer, og de er derfor
ikke blevet udviklet.

Basale færdigheder mangler
For Jonas har efterværnet handlet
om at få opbygget nogle vigtige og
grundlæggende hverdagsfærdigheder
og -rutiner.
”Når du skal bo alene, handler det om
at klare basisting som at betale regnin
ger, skat, osv. Samtidig skal du skabe
overblik over hverdagen, købe ind og
gøre rent. Du får det hele i hovedet på
én gang, når du flytter for dig selv. Det
er virkelig basalt, men for et anbragt
barn, der pludselig skal stå på egne
ben, kan det være ret uoverskueligt,
hvis der ikke er hjælp” siger Jonas.
Efterværnet består for Jonas i at dele
en lejlighed med to andre, som han
kender fra opholdsstedet. Der er dag
ligt voksne tilstede nogle timer, og de
kan spørges til råds om stort og småt.
At kunne få et godt råd med på
vejen, der gør at tingene lykkes, giver

Jonas ro i hovedet, gør ham gladere,
og giver ham mod på livets udfordrin
ger, uddannelsen og fremtiden.
”Hvis jeg skulle have lært det hele
selv, ville det have betydet nederlag.
Det ville have taget mange år at få
min hverdag til at fungere. Jeg ville
have optaget kviklån og lavet anden
dyr gæld, lige som jeg enten ikke var
kommet i gymnasiet eller sandsynligvis
var droppet ud undervejs, hvis jeg var
startet.”
I stedet er selvværdet både bevaret
og styrket, og samfundet kan se frem
til at få en borger, der betaler sin skat
med glæde. Jonas er overbevist om,
at han aldrig var nået så langt uden sit
opholdssted og efterværnet, der fulgte.
Tværtimod ville det have haft store
omkostninger, hvis han ikke havde fået
efterværnet bevilliget. Hvis han skulle
være flyttet direkte for sig selv efter
mere end 10 år på opholdssted. Foran
dring og flytning, nye rammer og nye
betingelser er noget, der stresser. Især
når man i forvejen er sårbar.
”Både personalet og jeg var bange
for, at jeg ville mislykkes, hvis jeg med
ét slag var helt på egen hånd. Alt det
vi havde arbejdet så intenst på, ville
risikere at falde til jorden. Jeg ville
være i fare for at få stress og tilbage
fald til lavt selvværd og dårlig adfærd.”
Og det kan man ikke sige er tilfæl
det i dag. De første voksenskridt er
lykkedes til fulde for Jonas.

„Det føles som at skulle
flytte hjemmefra. Fra sin egen
familie. Efterværnet gør det til
en glidende overgang“
rsen
Jonas Pede

De tre vigtigste
elementer i Jonas
efterværn:
	Jeg får hjælp til at overskue og klare
de basale hverdagsudfordringer
	Jeg kan gå ud og slå mig på
voksenlivet og komme tilbage og
få trøst
	Efterværnet er et sikkerhedsnet, der
giver mig mod til afprøvninger

det siger Jonas om
efterværn:
	Det holder sjældent, at fordi du er
blevet 18, er du også helt rask og
velfungerende
	Efterværn er nødvendigt, fordi man
som anbragt ofte ikke er rigtig
voksen, når man udsluses
	Man kan ikke finde ud af det hele selv

Fra illegale
stoffer til
seminariedrømme
S

Alt for meget ansvar og alt for mange
hemmeligheder førte tidligt Cathrine ud
i stoffer, pigebander og vold. Ophold på
en specialiseret lille kostskole og et solidt
efterværn bragte Cathrine tilbage til et
normalt liv. I dag er Cathrine pædagogisk
assistent med fast arbejde, og efter
sommerferien står der videreuddannelse
på skemaet.
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temmen lyser af glæde
og stolthed. Det stråler
igennem telefonen, når Cathrine
fortæller om sit opholdssted, sin
udvikling, sit dejlige job og den
tro Cathrine har fået på, at hun
kan gennemføre en hel pædagog
uddannelse. Sådan har det ikke
været altid. Der har været mange
år, hvor det slet ikke så ud til, at
Cathrine skulle nå så langt.
”På grund af min mors alkohol
misbrug og min fars omfattende
fravær på grund af sit arbejde, fik
jeg tidligt mange pligter. Skulle
hente og bringe min lillesøster,
finde hende, hvis hun var blevet
væk, stå for rengøringen der
hjemme og alt muligt andet. Jeg
blev forsømt, fik ingen opmærk
somhed, blev hverken set eller
hørt. Da jeg mødte nogle piger,
der levede under lignende for
hold, nogle der forstod mig, blev
de mine veninder. Vi pjækkede,
tog stoffer, stjal og opholdt os
hos hinanden rundt omkring i
ghetto-områderne. Vi blev nær
mest en lille familie.”
Der skulle gå mere end et år på
den måde, før nogen greb ind.

Storesøster i aktion
At Cathrine kom på et opholdssted,
skyldtes som udgangspunkt hendes
søsters henvendelse til skolen, hvor
hun fortalte, hvad der foregik både
derhjemme og i Cathrines liv. Det
startede en kædereaktion fra skolen
til kommunekontoret, der endte med,
at Cathrine fik et ultimatum. Cathrine
kunne enten vælge en lukket eller en
åben institution. Hjemme kunne hun
ikke under nogen omstændigheder
blive. Cathrine valgte den åbne institu
tion i form af en kostskole for børn og
unge med særlige vanskeligheder.
”Det var meget mærkeligt at komme
derud. Langt ude på landet. Et lille sted.
Jeg savnede byen og veninderne. Det
tog næsten to år, før jeg kunne lægge
alt fra mig. Stofferne og kriminaliteten.
Når jeg tog hjem i weekender og ferier,
foregik det hele stadig. Det stoppede
kun, fordi jeg efterhånden begyndte
at turde knytte mig til de voksne på
opholdsstedet. Langsomt fik jeg tillid
til dem, fordi de blev ved med at vise,
at de var til at regne med og respek
terede mig. Jeg havde aldrig før turde
binde mig til eller stole på nogen.”
Da først Cathrine tog fat, tog det
også fart. Med opmuntring og tiltro
fra omverdenen fik Cathrine taget sin
folkeskoleeksamen og senere assi
stentuddannelsen.

„Jeg tør ikke tænke på, hvor meget det i
det lange løb havde kostet kommunen,
hvis de havde sparet på mit efterværn
ved at placere mig i en ungdomsbolig et
fremmed sted med ugentlige besøg af en
ukendt kontaktperson. Jeg var røget lige
tilbage til fester og misbrug igen”
Lidt mere normal
Der måtte kæmpes for at få efterværn.
Både Cathrine og hendes forstander
kan takke deres stædige indsats for,
at det til sidst lykkedes, og Cathrine
kunne flytte ind på stedets kollegium.
Et sted med støtte fra voksne til, at de
unge gradvist kan blive selvstændige
nok til et liv på egen hånd uden den
tætte kontakt til pædagoger hele tiden.
”Jeg glædede mig til ikke at blive
åndet i nakken hele tiden. Til at føle mig
mere normal. Jeg var lidt mere som an
dre unge, når jeg boede på et kollegium
i stedet for på en kostskole. Samtidig
kunne jeg stadig få et godt råd i forhold
til mine følelsesmæssige udfordringer,
som der stadig var mange af, og få
hjælp til at styre min økonomi, som jeg
altid har været dårlig til.”
At Cathrine er kommet så langt
handler også om, at der i efterværnet

blev sørget for, at hun fik kontakt til
TUBA, der giver rådgivning og terapi
til børn af alkoholikere.
”Jeg lærte, at jeg ikke behøvede
at dække over, hvordan det stod til
derhjemme og med min mor. Det var
hendes hemmelighed og ikke min,
at hun drak. Jeg lærte, at jeg ikke
behøvede at skamme mig. Den indsigt
betød, at jeg i dag langt nemmere kan
stå ved mig selv, hvilket har rykket
mig meget. Jeg har langt mere tiltro
til både mig selv og andre, og det er,
sammen med efterværnet, de primære
årsager til, at jeg er nået så langt i mit
liv, som jeg er.”
Om få år er en superpædagog ud
klækket og kan videregive mængder af
indsigt og erfaring til andre unge men
nesker. Seminariet venter på Cathrine.

det siger "Cathrine"
om efterværn:

„Hvis man bliver taget ud af et system og
pludselig skal være helt alene, er det som
at få sparket benene væk. Man er bare en
brik og ikke et menneske, der bliver set“
"Ca t h r i n e"

	Efterværn er afgørende for de
unges udvikling, fordi de ikke kan få
normal opbakning hjemmefra, som
andre unge kan
	Efterværn er nødvendig udslusning
fra beskyttede rammer, for ikke at
falde i fælderne igen
10 stærke historier om efterværn
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Efterværn
lærer unge
at tage ansvar
for sig selv
”Det skulle nok være gået, men slet ikke så godt, som
det er”, siger Camilla. Efterværnet har gjort Camilla
velkørende i både uddannelse og egen lejlighed.

J

ordprøver, vandprøver, enzymer
og kemiske analyser. Camilla
Sørensen elsker sin uddannelse som
laborantelev. Drømmen er et job i
hendes hjemby Grindsted på Dupont
Nutrition Biosciences, der producerer
enzymer, tilsætningsstoffer og medicin.
Uden efterværnet er Camilla ikke sikker
på, a
 t hun var kommet i uddannelse.

Sygdom og misbrug
Barndommen stod i skyggen af mo
rens alvorlige sygdom og farens alt for
store eneansvar. Flere teenageår var
præget af misbrug. Selvom Camilla
klarede at gå i skole, var det ikke hver
dag, hun kom af sted og Camilla le
18
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vede ikke op til sine egne ambitioner.
En dag i niende klasse indså Camilla, at
hun var kommet for langt ud i sit mis
brug og tog beslutningen om at række
ud efter hjælp.
Selvom Camilla hurtigt fik et tilsagn
fra kommunen, skulle der gå et år, og
foretages mange rykkeropkald og skift
af sagsbehandler, før Camilla kom på
et opholdssted. Så begyndte den posi
tive udvikling til gengæld også straks
at tage fart.
”Det betød meget, at jeg på op
holdsstedet begyndte at gå hos en
psykolog. Der lærte jeg at tale om
tingene og undgå misforståelser og
dumme situationer på grund af forti

elser. Og når jeg ramte en mur, kunne
jeg tage ud at ride på min hest, som
jeg havde fået lov at have hos mig. Det
betød meget,” fortæller Camilla.

Efterværn giver
hverdagsfærdigheder
På opholdssteder handler indsatsen
oftest om at få de unge til at fungere
følelsesmæssigt og socialt. Det er i sig
selv en opgave, der kræver fokus og
intensitet. Til gengæld har de unge
ikke meget ansvar for hverdagens
praktiske og økonomiske udfordringer.
Alle regninger bliver betalt og alle for
nødenheder bliver stillet til rådighed.
Sådan var det også på det opholds

„At få bevilliget efterværn bekræfter mig i, at det er
vigtigt, at jeg bliver ved med at forbedre min situation.
Det viser, at jeg ikke bare er et nummer, men et menneske,
som det er værd at investere i“
sted, hvor Camilla boede. For Camilla
er der derfor ikke tvivl om, at eftervær
net er et vigtigt indskudsled mellem
det beskyttede liv på opholdsstedet og
en voksentilværelse på egen hånd.
For Camillas vedkommende bestod
efterværnet først af et ophold på et
kollegium for unge, der har brug for
særlig støtte. Efter opholdet på kol
legiet fik Camilla en kontaktpersons
ordning med en af de voksne, som hun
kendte fra kollegiet.
Ifølge Camilla er begge dele af efter
værnet vigtige, men især er det vigtigt
at have en kontaktperson.
”Det er først, når man står alene,
at det hele bliver rigtig svært. Med et
efterværn bliver du ikke bare sluppet. I
stedet får du en proces, hvor du lærer
nogle vigtige rutiner, inden du bliver
sat fri for alvor. På den måde når du at
indstille dig på at klare dig selv, inden
du skal ud at bo alene.”
På kollegiet arbejdede man med
princippet om frihed under ansvar. De
unge havde egen lejlighed og var an
svarlige for orden, økonomi og indkøb.
Det var trygt for Camilla og gav sam
tidig et godt indblik i, hvor krævende
det er at skulle ud at klare sig selv.
”Man har så få penge, når man flytter
for sig selv, og så mange udgifter, at
det er svært at overskue, hvordan man

skal klare det hele. Licens, vand, strøm
og det meste andet er der altid blevet
sørget for af andre, da man boede på et
opholdssted. Derfor kan man nemt ende
i en svær situation, hvis man i en periode
ikke får lidt støtte til at få overblik.”

Helt for sig selv, men ikke ensom
Da Camilla flyttede fra kollegiet, flyt
tede hun sammen med en kæreste.
Også her var det godt, at efterværnet
var der og fungerede, da det gik op for
Camilla, at forholdet var usundt. Camilla
følte sig bundet og ude af stand til at
leve et almindeligt ungeliv. Hvis Camilla
ville fastholde sin egen gode udvikling,
måtte hun flytte fra ham. Dér gjorde
det en stor forskel, at hun havde sine
kontaktpersoner at læne sig op ad.
”Jeg havde følt mig langt mere
fortabt, mere ensom. Det var rart med
sikkerhedsnettet. At jeg kunne ringe
til mine kontaktpersoner, og med det
samme få et trøstende ord at komme
videre på. De var også gode til at få mit
fokus væk fra kæresten og over på mig
selv. Det var vigtigt.”
Camilla er ikke en, der overrender
sine kontaktpersoner, men relationen er
stadig vigtig, og det at have et sikker
hedsnet har gjort en stor forskel.
”Når kommunen først igennem
flere år har bevilliget og betalt dyre

 øgnophold, er der risiko for, at det er
d
spildte penge, hvis man ikke følger den
unge det sidste stykke med efterværn.
Det skal både den unge og kommunen
forstå og acceptere”
Kommunen skal bevillige, og de
unge skal tage i mod hjælpen.
Det kan gøre mange unge, lige som
Camilla, til deres egne vellykkede
uddannelsesprojekter.

det siger Camilla om
efterværn:
	Et vigtigt signal fra kommunen om,
at man betyder noget
	Mulighed for at holde fokus på
det vigtige
	Indre ro og styrke fordi man ved,
at der er et sikkerhedsnet
	Nogen at ringe til, når man
ikke kan overskue tingene
	Undgåelse af ensomhed
og isolation

„Man kommer til at tage sig selv mere alvorligt,
når man bliver taget alvorligt af andre“
ensen
Camilla Sør

Et springbræt,
ikke en
sovepude
Det er vigtigt, at unge døgnanbragte får efterværn.
Tiden skal til gengæld ikke sløses væk, men bruges
fornuftigt og målrettet. Det er godt at være under
pres. Ikke et for voldsomt pres, der stresser, men et
passende pres, så man bliver ved med at arbejde sig
fremad mod selvstændighed.

N

ogle bliver hængende i efterværn
alt for længe. Indtil de nærmest
bliver smidt ud. Det er forkert, synes jeg.
Man skal bruge efterværnet målrettet
til at blive selvstændig så hurtigt som
muligt. Man skal ikke blive en nasser.”
Ordene kommer fra Vatusan Yo
gesvaran. Hans familie er fra Sri Lanka,
og Vatu, som han kalder sig, har boet i
Danmark hele sit liv. Et liv, der ikke har
været nemt.

Anbringelse og kriminalitet
Vatus barndom var præget af alkohol
problemer og voldelige overgreb, og
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som 9-årig blev han fjernet med øjeblik
kelig varsel fra hjemmet sammen med
sin bror. De følgende år stod på ophold
først i to forskellige plejefamilier, og
senere en periode på et opholdssted.
I skolen gik det ikke så godt. Det var
svært at koncentrere sig og lære noget.
Med nederlag til følge. Så var det langt
sjovere at drive rundt med vennerne.
Nogle var en del ældre end han selv, og
de lærte ham en masse.
”Jeg både tog og solgte stoffer i stor
stil, begik biltyverier og stjal i den Fakta,
hvor jeg arbejdede. Heldigvis blev jeg
aldrig sigtet for noget, men mine pleje

forældre gav op til sidst. De sagde, at
de var blevet for gamle til den slags.
Det magtede de ikke. Så kom jeg på et
opholdssted.”

Beslutning om forandring
I lang tid gik det heller ikke godt for
Vatu på opholdsstedet. Vatu havde det
svært med de andre. Kunne ikke holde
ud bare at være der, og i hans øjne
’lave ingenting’. Vatu savnede energien
fra byen. Vennerne. Alt det sjove.
”Jeg kendte ingen på opholdsstedet
og tog ind til vennerne i byen, så tit jeg
kunne. Jeg fortsatte med kriminaliteten
og stofferne og ville allerhelst helt væk
fra opholdsstedet igen hurtigst muligt.”
På et tidspunkt sagde de fra på
opholdsstedet, og fik forklaret Vatu
nogle fakta og sammenhænge, så han
forstod dem. Blandt andet at den ad
færd han udviste, ikke ville bringe ham
derhen, hvor han egentlig gerne ville.
Nemlig til selvstændighed. Jo længere
tid han ikke tog del i tingene og ikke
blev en del af stedet, jo længere tid
ville han skulle blive der for at lære, det
han havde brug for.
”Jeg indså, at jeg måtte gøre noget
seriøst, og tog en beslutning om at
arbejde målrettet på at forandre mig,
så jeg kunne blive udskrevet. Jeg blev
på opholdsstedet hver dag og hver
weekend i over et halvt år. Indgik i alt
hvad der krævedes. Så begyndte de
endelig at tale om at lukke mig ud.”

Efterværn blev vendepunktet
I flere år ønskede Vatu at blive sig
selv og følte sig også klar til at stå på
egne ben. Så klar at Vatu egentlig ikke
havde lyst til at tage i mod efterværn,
da han skulle udskrives. Udsigten til
at kunne få et arbejde og en lejlighed
via efterværnet var afgørende for hans
tilsagn, og han har levet op til den tillid,
der er blevet vist ham, synes han.
”I dag kunne jeg ikke drømme om at
gøre noget forkert. Efter jeg har fået
arbejde på MacDonalds og har oplevet
både at få nye venner, der også arbej
der og prøvet at stige i graderne på
grund af mine evner og min indsats, er
tingene vendt hundrede procent for
mig.”
Ud over at Vatu fik adgang til jobbet
og lejligheden, fik Vatu også hjælp til
at overskue sin økonomi og til admini
stration af sine penge.
”Det betyder meget med den hjælp.
Jeg har ikke haft andre, jeg kunne gå
til overhovedet. Jeg vidste ikke noget
om, hvad jeg havde brug for i hverda
gen og vidste intet om budget og den
slags.”
Det er godt med de nye indsigter i
økonomiske muligheder og begrænsin
ger, for til sommer skal Vatu til at leve
af SU og fritidsjob.
”Jeg vil have uddannelse nu. Jeg kan
mærke, at jeg er klar. Det har været
godt med et arbejde, for jeg har været
skoletræt siden syvende klasse, men

nu vil jeg på HHX. Jeg vil være noget
inden for handel og marketing.”
Det er Vatus mål at opnå fuld selv
stændighed inden for så kort tid som
muligt. Efterværnet skal nemlig kun
være et springbræt til et godt liv og
ikke en krykkestok. Det er godt med
det lille pres, der er i, at efterværn som
udgangspunkt er tidsbegrænset. Det
giver fremdrift og udvikling.

det siger Vatusan om
efterværn:
	Hør efter når et opholdssted
anbefaler efterværn til en ung. De
kender den unge. De ved, hvad den
unge har brug for
	Jeg havde aldrig fået mit job uden
efterværnet. Der er stor chance for,
at jeg i stedet var blevet en social
taber

„Jeg har ikke haft andre at gå til, end
dem jeg kender i efterværnet, når jeg
har haft brug for hjælp. Jeg kender ikke
andre voksne, der kan give mig gode råd
eller lære mig noget“
g esvaran
Vat u s a n Y o

Hjælp uden
at tabe ansigt
Kontaktpersonerne i efterværnet er de eneste, Tonni
føler, han kan spørge om hjælp uden, at der går skår af
ham. Og hjælp er nødvendig.

J

o længere tid man har været
anbragt uden for hjemmet, desto
vigtigere er det at blive anset for at
være normal. Jo mere man er blevet
mishandlet, desto mindre tiltro har
man til andre. Man spørger ingen om
hjælp, hvis det kan undgås. Derfor er
tillid og trygge relationer til kontakt
personerne nøgleord i efterværnet
for Tonni Jæger. Tonni er 19 år, og
har været anbragt siden han var fem.
Først i syv år på et børnehjem med
ry for at være et af landets hårdeste.
Senere fire år på et opholdssted.
Fysiske magtanvendelser fra de
voksnes side var en stor del af hver
dagspædagogikken på børnehjemmet.
Lige fra første uge. Man skulle makke
22
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ret, ellers kunne man lige komme ned
og ligge på gulvet med et par mand
oven på. Også som seksårig.
På opholdsstedet var der en ander
ledes human og ligeværdig tilgang
til de unge. Her blev man talt med og
talt til ro i stedet for at blive udsat for
fysisk magt. Desværre tog det alligevel
lang tid, før Tonni begyndte at føle sig
godt tilpas og begyndte at trives på
stedet for alvor.
De første par år var nemlig præget
af mange magtkampe mellem de unge,
hvor Tonni oftest trak det korte strå.
Han fik mange bank. Rigtig mange.
Først da kampene aftog, kunne han
begynde en positiv personlig udvik
ling. Han kan fortælle endeløse histo

„Jeg har igennem mange år på
opholdsstedet altid fået at vide, hvad
jeg skulle gøre og hvornår. Hvis ingen
spurgte til mig nu og interesserede sig
for hvordan det går, tror jeg ikke, at jeg
kunne holde styr på hverken økonomi
eller lejlighed“ T o n n i J æ g e r
rier om den vold, han har været udsat
for igennem årene. Både fra voksne og
jævnaldrendes side. Det har taget tid,
men han har efterhånden fået vendt
tævene til noget konstruktivt.
”Jeg kan tåle rigtig meget modstand
i dag, uden det får mig ned med nak
ken. Hvis jeg ved, at jeg ikke har ret i et
eller andet, så stopper jeg, men hvis jeg
har en pointe og et godt argument for
det, så bliver jeg ved, indtil jeg bliver
anerkendt. Jeg er stædig og stolt, og
finder mig ikke i noget,” siger Tonni.

Tryghedszone i efterværnet
Første del af Tonni’s frigørelse fra op
holdsstedet bestod af tre måneder på
et lærlingehjem.
”Den periode bestyrkede mig i, at
jeg skulle ud og bo i egen lejlighed. Jeg
havde troet og været bange for, at jeg
ikke kunne sove om natten, hvis jeg var
alene et nyt sted, men det var slet ikke
noget problem.”
Udover at give ham troen på at
kunne være sig selv, var det begyn
delsen til et vellykket læreforløb som
bager for en ung mand, der var godt i
gang med at stå på egne ben.
Stolthed kombineret med et sårbart
sind, der gør knuder, hvis han føler, at
han er ved at miste kontrol, gør efter

værnet ekstra vigtigt for Tonni.
At skabe nye venner i en ny by er
ikke det nemmeste, når tilliden til andre
ikke er top på grund af gamle oplevel
ser. Derfor er det vigtigt for Tonni, at
have nogen han kender, som han kan
vende sig til.
En gang om ugen overnatter han
derfor på sit gamle opholdssted, spiser
med og kan få snakket om stort og
småt. Få tacklet eventuelle problemer
i opløbet.
”Det er min lille tryghedszone at
kunne tage derud. Jeg har ikke mange
venner her i Åbenrå. Efterværnet giver
mig noget at lave ud over jobbet, så
jeg ikke kun sidder indelukket i min
egen lejlighed og spiller computer, når
jeg har fri.”

De skal kende mig
Hvis Tonni havde skulle skifte til et
andet efterværnstilbud end opholds
stedets, ville han have sagt nej tak. Det
var afgørende for Tonni, at han kendte
sine kontaktpersoner.
”Jeg bruger mine kontaktpersoner,
når jeg har det dårligt. Hvis jeg ikke
får spist ordentligt, fordi jeg sover for
meget. Hvis jeg ikke laver andet end at
sidde ved computeren. Når jeg er nede
i energiniveau. Det er vigtigt, at det er

folk, der kender mig. Dels kan jeg spør
ge dem om hjælp, uden at jeg føler, at
jeg taber ansigt. Dels kan de hjælpe
mig hurtigt, når jeg får det dårligt, fordi
de kender mine psykiske problemer og
reaktionsmønstre. Fordi de kender mig,
kan de spørge direkte ind til, hvad der
foregår og på den måde få det brem
set, inden jeg får det rigtig dårligt.”
Efterværnet er afgørende for Tonni.
Med det i baghånden kan han bevare sin
stolthed og leve op til sine ambitioner
om at blive en velanset bagersvend.

det siger Tonni om
efterværn:
	Det er en billig måde at få unge
til at lykkes
	Det forebygger ensomhed
og isolation
	Det yder nødvendig praktisk
hjælp og støtte
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