
Indstilling af Anna Munch Heydorn og Razan El-Nakieb, Reporterne, 24syv, til Cavlingprisen, for
deres afdækning af ulovlige tvangsanbringelser og manglende retssikkerhed i børnesager

På et børnehjem på Langeland har 14-årige Marcus Jensen igen søgt tilflugt på sit værelse.
Han har ikke været i skole i ugevis. Flere uger forinden har en psykolog underrettet
myndighederne om, at Marcus bliver omsorgssvigtet af kommunen og aldrig skulle have
været fjernet fra sin far. Men til ingen nytte. Da kommunen vil tvangsforflytte Marcus til en
institution i den anden ende af landet, beslutter han sig for ikke at vende tilbage. I et halvt år
er den 14-årige alene på flugt fra Langeland Kommune:

- Jeg vil bare gerne hjem til min far at bo. Jeg vil bare gerne have mit liv igen, lød
hans bøn i 24syv-programmet Reporterne den 14. september 2022.

Et andet sted i Danmark vågner otte-årige Noah med et sæt. Han har igen haft et af sine
mareridt. Under ham er sengen våd af tis. Noah kalder ikke på en voksen, men græder stille
for sig selv. Det er efterhånden mange måneder siden, at han kunne krybe ind i sengen ved
siden af sin mor, når han har mareridt. Noah og hans tvillingebror blev tvangsfjernet fra
deres mor Sandie Hansen i 2021, efter sagsbehandlere i Langeland Kommune havde
opdigtet diagnoser i hendes journal.

I dag er Marcus Jensen igen hjemme hos sin far, Sebastian. Og lille Noah og hans
tvillingebror Malthe har endelig fået en plan for hjemgivelse til deres mor, Sandie.

For Anna Munch Heydorn og Razan El-Nakieb har med deres sublime og vedholdende
afdækning påvist, hvordan ikke kun Langeland Kommune, men kommuner over hele landet,
bryder loven, fejlbehandler børne- og anbringelsessager og splitter familier ad på ulovlig og
umenneskelig vis.

Som i sagen om Marianne Madsen, hvor journalisternes minutiøse gennemgang af sagens
akter afslørede, at Langeland Kommune tvangsfjernede og tilbageholdt hendes 5-årige søn
ulovligt.

Som i sagen om Sandie Hansen, hvor Langelands sagsbehandlere havde udeladt tidligere
kommuners beskrivelser af hende som kompetent og omsorgsfuld mor, omskrevet
dokumenter, så hun fremstod uligevægtig, og opdigtet psykiatriske diagnoser, hun ikke har.

Som i sagen om Christina “Nielsen”, hvis sag blev lukket, fordi sagsbehandlere havde
opdigtet en børnesamtale, der aldrig havde fundet sted, og Børn- og Ungechefen selv
havde videregivet fortrolige oplysninger til familiens nabo.

Efterfølgende har journalisterne ved sammenligning af aktindsigter sågar kunnet
dokumentere, at Langeland Kommune systematisk har begået formodet embedsmisbrug
ved at slette og rette ulovligt i flere forældres journaler for at dække over deres egne
lovbrud.



Ved systematisk at gennemlæse tusinder af sagsakter, gennemlytte timevis af optagelser
mellem borgere og myndigheder og interviewe en lang række eksperter i forvaltnings-,
social- og strafferet har Anna Munch Heydorn og Razan El-Nakieb i knap 30 radioindslag
dokumenteret, at der stort set ingen retssikkerhed er for - især sårbare - familier i Danmark.

Særligt udsat er man, hvis ens barn har autisme. For som vi afdækkede i maj, så bliver tre
gange så mange børn med autisme tvangsfjernet fra deres forældre end børn uden
diagnosen. Og i en undersøgelse, som Landsforeningen for Autisme foretog for 24syv,
svarede næsten halvdelen af forældrene til børn med autisme, at kommunen har truet med
tvangsfjernelse, når de har klaget over manglende hjælp eller bedt om støtte og udredning
til deres syge børn.

Og når de desperate og forurettede forældre søger hjælp hos den myndighed, der er sat i
verden for sikre deres retssikkerhed - Ankestyrelsen - bliver de i stedet svigtet på det
groveste. En whistleblower og mangeårigt beskikket medlem af Ankestyrelsen fortalte på
Reporterne på 24syv i maj, at Ankestyrelsens jurister instruerer medlemmer til ikke at
tillægge borgernes dokumentation nogen vægt, men stole blindt på kommunen. Og
beskeden fra ham var klar:

- “Vi aner simpelthen ikke, om det er de rigtige børn, vi tvangsfjerner”.

Kort efter kunne journalisterne afsløre, at ikke en éneste kommune er blevet sanktioneret af
Ankestyrelsen de seneste 10 år i over 500.000 klagesager.

Afdækningen har indtil videre ført til indkaldelsen af Indenrigsministeren og Social- og
Ældreministeren til tre samråd, bidraget til lovforslaget om at nedlægge Ankestyrelsen, ført
til afskedigelsen af områdelederen i Langeland Kommune, dannet grundlag for tre
politianmeldelser og ført til en mulig tilsynssag mod kommunen. Flere kommunalpolitikere
kæmper nu for at få genåbnet over 60 af kommunens tvangsfjernelsessager og politiet er i
skrivende stund i gang med efterforskningen af både borgmester Tonni Hansen og
kommunens ansvar i sagerne.

Razan El-Nakieb og Anna Munch Heydorn har kompromisløst afkrævet svar og løsninger
fra politikere og myndigheder. Med stor journalistisk etik og integritet har de formået at
skabe en enorm tillid mellem dem og forældre i deres livs krise.

Deres vedholdende, grundige og utrættelige arbejde har ført til, at uretmæssigt
tvangsfjernede børn nu får lov til at vokse op hos deres forældre.

Større kan det ikke blive. Anna Munch Heydorn og Razan El-Nakieb har bedrevet den
slags journalistik, der forandrer menneskers liv. For det fortjener de den størst tænkelige
hæder: Cavlingprisen.
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