Strategi for Børnesagens Fællesråd 2019-2023
Indledning
Børnesagens Fællesråd blev etableret i 1903 og har siden da arbejdet for at forbedre forholdene for børn og
unge i udsa e posi oner i Danmark. Kirkeindsamlinger har siden 1911 været en grundpille i Børnesagens
Fællesråds arbejde. Midlerne fra juleindsamlingen, som a oldes hvert år i december og kulminerer i
indsamlingen i kirkerne julea en, uddeles både direkte som økonomisk stø e med henblik på at afværge
konsekvenserne af børnefa gdom og som lskud l medlemsorganisa onernes arbejde med børn og unge
i udsa e posi oner.
Samfundet forandrer sig, og det gør situa onen for børn og unge i sagens natur også. I Danmark er
børnefa gdommen s gende, og der er bred enighed om, at en opvækst i fa gdom har nega ve
konsekvenser – både i barndommen og for de videre muligheder i lværelsen. Også ensomheden er
s gende blandt børn og unge, som i dag udgør den største gruppe af ensomme, ligesom ﬂere og ﬂere børn
og unge oplever at komme i kontakt med psykiatrien. Denne udvikling er bekymrende.
Derfor er der – næsten 120 år e er etableringen – måske mere brug for Børnesagens Fællesråd end
nogensinde. Der er et stort behov for at sikre børns og unges perspek v, når der formuleres ny lovgivning og
poli k. Der er behov for at insistere på, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder for et godt
børne- og ungeliv og for at skabe en værdig frem d, uanset deres familiemæssige baggrund.
Det er ikke længere en selvfølge, at Danmark er foregangsland på menneskere ghedsområdet. Derfor er
der brug for at holde fast i, at Danmark skal være frontløber, når det kommer l gennemførelsen af FN’s
Børnekonven on, som er et vig gt instrument i arbejdet for at sikre børn og unge de bedste muligheder.

Vision
Børnesagens Fællesråds overordnede vision er, at alle børn og unge i Danmark har opvækstvilkår, som sikrer
deres trivsel og tryghed - og deres ret l udvikling, sundhed, deltagelse og selvbestemmelse.

Mission
Børnesagens Fællesråd sikrer børns og unges re gheder ved:
•

At varetage basale interesser for børn og unge i udsa e posi oner

•

At arbejde for de bedste rammer og vilkår for medlemsorganisa onerne

•

At lvejebringe midler l stø e for arbejdet med udsa e børn og unge
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Strategisk målsætning
Målet for denne strategiperiode er at gøre Børnesagens Fællesråd l det forum, hvor vi samarbejder om at
udny e den synergi, der er mellem organisa onerne, l gavn og glæde for børn og unge i udsa e
posi oner.

Indsatsområder
Børnesagens Fællesråd har grundlæggende tre overordnede indsatsområder. Det ene er poli sk
interessevaretagelse l fordel for børn og unge i udsa e posi oner, det andet er poli sk
interessevaretagelse på vegne af medlemsorganisa onerne, og det tredje er økonomisk stø e med henblik
på at a øde konsekvenserne af at vokse op i fa gdom.

Poli sk interessevaretagelse l fordel for børn og unge i udsa e posi oner
Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste ua ængige børnere ghedsorganisa on og ser det som sin
opgave at arbejde for at sikre udsa e børns og unges perspek v i udviklingen og gennemførelsen af poli k
og regler. Børn og unge i udsa e posi oner har sjældent mulighed for at øve indﬂydelse på beslutninger,
der vedrører dem og at komme l orde i den oﬀentlige debat. Derfor er der behov for Børnesagens
Fællesråd, som kan tale børns og unges sag på vegne af medlemsorganisa onerne og med deres samlede
viden og erfaring som ballast.
Interessevaretagelsen omfa er både proak ve indsatser som deba ndlæg, poli ske høringer og udvikling af
fælles indsatser mellem medlemsorganisa oner, samt reak ve indsatser som eksempelvis høringssvar i
forbindelse med ny lovgivning. Interessevaretagelsen sigter således o e mod at påvirke lands- eller
lokalpoli kere, men kan også re e sig mod andre interessenter, som har indﬂydelse på poli k- og
regeludvikling og -gennemførelse.
Der er også andre organisa oner og ins tu oner, der arbejder for at varetage børns og unges interesser.
Børnesagens Fællesråd indtager en anden plads og rolle end disse organisa oner. Børnesagens Fællesråd
fungerer som paraplyorganisa on for en bred vi e af små, mellemstore og store organisa oner, som
arbejder for børn og unge i udsa e posi oner og ser det som sit ansvar, at også de mindre organisa oners
perspek v og interesser bliver varetaget.
At agere på vegne af medlemsorganisa onerne giver Børnesagens Fællesråd en særlig rolle og en stærk
stemme. Det har stor værdi at kunne repræsentere et bredt udsnit af organisa oner inden for et felt og
kunne inddrage deres viden og erfaringer. Hvis det skal lykkes, kræver det fælles kampagner, hvor
medlemsorganisa onerne er medunderskrivere på budskaber. Fremfor at bidraget sker ved generelle
opfordringer, kan den enkelte medlemsorganisa ons inddragelse sikres ved, at medlemsorganisa oner med
særlig viden eller interesse får en henvendelse med opfordring l at engagere sig i en given dagsorden, der
falder inden for deres kompetenceområde.
En stærkere stemme i pressen kan desuden understø es af data fra uddeling af s pendier.

2

Børnesagens Fællesråd vil i øvrigt al d søge koordinering og samarbejde med andre aktører, hvor det giver
mening.

Interessevaretagelse på vegne af medlemsorganisa onerne
Danmark har en århundredelang foreningstradi on og en høj organiseringsgrad i civilsamfundet.
Civilsamfundet spiller en stor rolle i det danske demokra og har været afgørende som ini a vtager l en
række af de elementer, som udgør det velfærdssamfund, vi kender i dag. Alligevel har civilsamfundet, ikke
mindst på det frivillige sociale område, svære arbejdsvilkår, især når det kommer l ﬁnansieringsstrukturer
og l indﬂydelse på afgørende poli ske processer.
Som paraplyorganisa on arbejder Børnesagens Fællesråd for at give medlemsorganisa onerne de bedst
mulige rammer og vilkår at arbejde under. Det frivillige sociale område i Danmark har tradi onelt ikke været
stærk koordineret eller organiseret i forhold l interessevaretagelse. Derfor er der brug for, at Børnesagens
Fællesråd har rollen som paraplyorganisa on og kæmper for at sikre bedre økonomiske, strukturelle og
indﬂydelsesmæssige rammer for medlemsorganisa onerne. - l gavn for de børn og unge, organisa onerne
arbejder for.
Interessevaretagelse på de e område re er sig også mod poli kere og beslutningstagere på na onalt og
lokalt niveau, og den sker løbende som led i dialogen med interessenter på området. Når der bliver truﬀet
beslutninger om ændringer af regler eller poli k, som har relevans for medlemsorganisa onerne, vil
Børnesagens Fællesråd arbejde for at påvirke ændringerne i en retning, der
lgodeser
medlemsorganisa onerne. Det vil i videst muligt omfang ske på baggrund af inddragelse af
medlemsorganisa onerne, hvilket giver Børnesagens Fællesråds stemme tyngde. Også på de e område
bliver der løbende udarbejdet høringssvar og skrevet deba ndlæg for at formidle
medlemsorganisa onernes perspek v.
Børnesagens Fællesråds poli ske interessevaretagelse på vegne af medlemsorganisa onerne fokuserer på
at styrke civilsamfundets rolle, når der fremsæ es poli ske ltag. Civilsamfundet skal tænkes ind i poli ske
udspil og deres udmøntning og ikke kun nævnes i skåltaler.
Et andet fokusområde er at styrke ansøgningsmuligheder i oﬀentlige puljer for især små og mellemstore
organisa oner. Indsatsen kan blandt andet lø es ved, at Fællesrådet nedsæ er arbejdsgrupper, som
arbejder med udvalgte områder.
Der ﬁndes naturligvis andre organisa oner og ins tu oner, der arbejder for de organisatoriske vilkår inden
for det sociale felt. Børnesagens Fællesråd vil så vidt muligt udny e overlap i medlemmer og indsatser l
koordinering og samarbejde.

Økonomisk stø e med henblik på at mindske konsekvenserne af børnefa gdom
Den økonomiske stø e omfa er en række forskellige s pendier med henblik på at mindske
børnefa gdommens nega ve konsekvenser. Dona oner l indsatserne kommer blandt andet fra fonde og
virksomheder og fra den store julekollekt. Børnesagens Fællesråd uddeler s pendier både på områder, hvor
der er mange andre aktører og på områder, hvor der er få eller ingen.
●

S pendier l fejring af høj der
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Mange fa ge familier lever isoleret, fordi de ikke har råd eller overskud l at deltage i et almindeligt
socialt liv. Isola on, ensomhed og en følelse af at være anderledes forstærkes i forbindelse med
fejringer af høj der, hvor de ﬂeste andre gør noget særligt i fællesskab, som skaber oplevelser, minder
og historier, man kan dele. Børnesagens Fællesråd giver derfor økonomisk stø e l fejring af høj der.
●

S pendier l deltagelse i fri dsak viteter
Mange børn og unge oplever, at der ikke er penge l, at de kan deltage i fri dsak viteter. At være en del
af et posi vt fællesskab er vig gt for alle. Deltagelse i fri dsak viteter og foreningsliv giver adgang l
posi ve fællesskaber, som er med l at styrke mulighederne for at opøve sociale såvel som andre
kompetencer, der er vig ge for at klare sig godt i livet. Af samme årsag er re en l hvile og fri d og l at
dyrke alderssvarende fri dsak viteter omfa et af FN’s Børnekonven on. Derfor uddeler Børnesagens
Fællesråd s pendier for at give børn og unge i udsa e posi oner mulighed for deltagelse i fri dslivet.
S pendierne gives både direkte l familien og l foreninger med ak viteter l børn og unge i udsa e
posi oner.

●

Uddannelsess pendier
Børn af forældre uden uddannelse er i markant større risiko for ikke selv at få en uddannelse og for ikke
at få fast lknytning l fællesskaberne på uddannelser og arbejdsmarkedet. Derfor uddeler Børnesagens
Fællesråd s pendier l enlige forsørgere, som har brug for en økonomisk håndsrækning for at kunne
gennemføre en uddannelse og dermed sikre rammerne for frem dig selvforsørgelse.

S pendierne uddeles for at stø e børn og unge i udsa e posi oner. Uddelingerne giver imidler d også
mulighed for at proﬁlere Børnesagens Fællesråd, og datamaterialet fra uddelingerne kan skabe poli ske
argumenter mod den s gende børnefa gdom.
Børnesagens Fællesråd søger så vidt muligt at eﬀek visere administra onen af s pendieprogrammerne, så
den udgør en mindre del af det daglige arbejde.
Børnesagens Fællesråd vurderer, at der er yderligere poten ale i fundraising l de forskellige typer af
s pendier, hvilket vil være et fokusområde i denne strategiske periode.

Hvordan skal Børnesagens Fællesråd lykkes med sin strategi for 2019-2023?
Børnesagens Fællesråd som facilitator og formidler
Børnesagens Fællesråds vil styrke sin faciliterende rolle i forhold l interessevaretagelse og i forhold l
konkret samarbejde på områder, hvor medlemsorganisa oner deler formål, og hvor Børnesagens Fællesråd
kan bidrage l at fremme det fælles formål.
Den faciliterende rolle vil blive styrket gennem en ændret rolle l Fællesrådet, som er beskrevet i
nedenstående afsnit. For at skabe det bedst mulige fundament for denne rolle, vil Børnesagens Fællesråds
bestyrelse og sekretariat med mellemrum gennemføre undersøgelser blandt medlemsorganisa onerne
med henblik på at afsøge, hvilke børnepoli ske områder, der hersker enighed om, og hvor Børnesagens
Fællesråd bør re e særligt fokus. Spørgeskemaer kan bidrage l at indhente lkendegivelser om relevante
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temaer og områder for poli sk interessevaretagelse samt l at afdække, hvilke medlemsorganisa oner der
vil engagere sig i en given dagsorden.
Børnesagens Fællesråd er det forum, hvor medlemsorganisa oner gennem deling af viden og erfaringer kan
koordinere indsatser på tværs af medlemmerne. For at styrke den fælles indsats skal Børnesagens Fællesråd
sikre, at medlemsorganisa onerne kender hinandens fokusområder. Bedre kommunika on mellem
medlemsorganisa onerne vil ligeledes kunne styrke stemmen i den oﬀentlige debat fx gennem koordina on
af opslag på sociale medier.
På den måde skabes der et stærkere grundlag for, at Børnesagens Fællesråd kan fremme fælles dagsordener
og koordinere indsatser og med de e udgangspunkt også nå bredere ud med kommunika onen om de
resultater, som Børnesagens Fællesråd og medlemsorganisa onerne skaber, og som forbedrer vilkårene for
børn og unge i udsa e posi oner. De e vil ligeledes styrke fundraising mulighederne både hos fonde,
virksomheder og enkeltpersoner.
Børnesagens Fællesråd har også et interna onalt udsyn, der rækker videre end arbejdet med FN’s
Børnekonven on. Børnesagens Fællesråd er medlem af og dansk netværkspartner for Eurochild, som er en
europæisk sammenslutning af næsten 200 organisa oner. Eurochild arbejder for, at børn og unge bliver
respekteret som individer med egne re gheder med udgangspunkt i FN’s Børnekonven on, og at børn og
unges vilkår tages med i betragtning, når der udformes europæisk lovgivning.
Derudover er Børnesagens Fællesråd en del af Nordisk Forening mod Børnemishandling, som har l formål
at skabe mulighed for udveksling af erfaringer og viden samt at sikre ny viden og netværk på tværs af de
nordiske lande.
På denne måde arbejder Børnesagens Fællesråd både for at påvirke interna onale forhold og for at
inddrage interna onale erfaringer, viden og perspek ver l indsatserne i Danmark.

Fællesrådets poli ske rolle
Fællesrådet er Børnesagens Fællesråds øverste organ, og dets rolle gøres mere strategisk, så Fællesrådet i
endnu højere grad er med l at beslu e, hvilke temaer og fokusområder Børnesagens Fællesråd skal
fokusere på og giver formanden og sekretariatet et tydeligere mandat l at arbejde og udtale sig inden for
disse.
Fællesrådsmødet skal være et deﬁnerende og handlingsorienteret forum, hvor der arbejdes indgående med
udvalgte temaer, som medlemsorganisa onerne kan diskutere og videns- og erfaringsudveksle indenfor. På
den måde skabes en ramme for Børnesagens Fællesråds videre arbejde med temaet samt eventuelt konkret
handling i fællesskab mellem medlemmer. De e kan indgå som del af en behandling af og beslutning om
Børnesagens Fællesråds planer for året, hvilket også kan danne omdrejningspunkt for koordinering
medlemsorganisa onerne imellem på de valgte områder.
Den stærkere og mere systema ske inddragelse af medlemsorganisa onerne med henblik på at styrke
koordineringen, samarbejdet og medlemsorganisa onernes stemme fordrer, at medlemsorganisa onerne
byder ind og tager ak vt del i arbejdet med temaerne.
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Bestyrelsens strategiske rolle
Bestyrelsen forvalter, under ansvar over for Fællesrådet, Børnesagens Fællesråds økonomi og omsæ er den
af Fællesrådet fastlagte poli k og strategi l handling. Bestyrelsen træﬀer beslutninger om prioriteringer
inden for de overordnede rammer, som er beslu et af Fællesrådet. Bestyrelsen sæ er, understø et af
sekretariatet, retningen for, hvordan såvel poli sk interessevaretagelse som økonomisk stø e skal styres, og
tager i de e arbejde også løbende bes k af medlemsorganisa onernes prioriteter i forhold l den løbende
udvikling i samfundet.
I den poli ske interessevaretagelse er det afgørende, at den l enhver d siddende formand har
gennemslagskra og et poli sk netværk, som sæ er Børnesagens Fællesråd i stand l at åbne døre. Det vil i
udgangspunktet være bestyrelsesformanden, der udtaler sig på vegne af Børnesagens Fællesråd, ligesom
det i høj grad vil være bestyrelsesformanden, der repræsenterer Børnesagens Fællesråd i forbindelse med
poli sk interessevaretagelse.

Sekretariatets opera onelle rolle
Sekretariatet, med sekretariatschefen i spidsen, understø er Fællesrådets og bestyrelsens arbejde og søger
i videst muligt omfang at inddrage medlemsorganisa onerne og deres viden og erfaringer i Børnesagens
Fællesråds indsatser. Sekretariatschefen har en koordinerende, faciliterende og kommunikerende rolle i
forhold l medlemsorganisa onerne, samarbejdspartnere og stø er. Sekretariatschefen har det daglige
ansvar for administra onen af Børnesagens Fællesråd og prioriterer sekretariatets ressourcer i dialog med
bestyrelsen.
Sekretariatschefen og sekretariatet har ansvaret for at vurdere og forfølge fundraising muligheder i forhold
l hele Børnesagens Fællesråds virkefelt og repræsenterer Børnesagens Fællesråd i relevante
samarbejdsfora.
Sekretariatet varetager de løbende undersøgelser af medlemsorganisa onernes prioriteter og faciliterer
samarbejde mellem medlemsorganisa onerne og interessevaretagelse på de forskellige områder.
Det kan overvejes at placere sekretariatet i et kontorfællesskab med relevante organisa oner, som kan
bidrage l faglig udvikling og sparring.

Konklusion
Gennem styrket inddragelse af medlemsorganisa onernes prioriteter, erfaringer og viden, vil Børnesagens
Fællesråd kunne indtage en stærkere og mere tydelig posi on som paraplyorganisa on på det
børnepoli ske område. De e vil lægge endnu større vægt bag ordene, når der arbejdes for at varetage
interesser for børn og unge og for medlemsorganisa onerne. Det vil skabe bedre grundlag for koordinering
og samarbejde mellem medlemsorganisa onerne og med Børnesagens Fællesråd, og det vil give en
pla orm
l at intensivere formidlingen af de resultater, Børnesagens Fællesråd og
medlemsorganisa onerne skaber hver dag l gavn for børn og unge i udsa e posi oner.
Med en stærk posi on som paraplyorganisa on vil Børnesagens Fællesråd både direkte og indirekte kunne
bidrage endnu mere l at sikre udsa e børns og unges stemmer i udviklingen af lovgivning og poli k, l at
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påvirke medlemsorganisa onernes rammer og vilkår og l at kæmpe for et Danmark, hvor børn og unge
trives.
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