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UDTALELSE TIL DUI-LEG OG VIRKES LANDSMØDE 2018 
 
 
Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil gerne være børnenes 
statsminister. Det er DUI-LEG og VIRKE rigtig glade for.  
 
Det er en udtalelse, som forpligter – og vi har også store forventninger og konkrete 
krav til landets kommende statsminister.  
 
Implementer FN-konventionen om Barnets Rettigheder 
Hvis Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, bør hun som det første 
implementere FN-konventionen om Barnets Rettigheder i dansk lovgivning. 
 
På den måde vil hun vise, at hun mener det seriøst, når hun siger, at hun vil være 
børnenes statsminister. 
 
Men der er mange andre ting, som Mette Frederiksen skal lave om på, hvis ikke 
bare det der med at være børnenes statsminister, blot skal være en popsmart titel. 
 
Fjern kontanthjælpsloftet og genindfør fattigdomsgrænsen 
Børn skal ikke opvokse i fattigdom. Derfor opfordrer vi Mette Frederiksen til som 
statsminister at fjerne kontanthjælpsloftet.  
 
I Danmark vokser op imod 62.000 børn op i fattigdom. Antallet af børn i fattigdom 
voksede markant, da der blev indført kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 
timers-regel. 
 
På bare ét år er antallet af etårs-fattige børn steget med 10.500, og i 2013 var 
tallet nede på blot 8.500 børn. Det betyder, at der i 2016 var 48.300 etårs-fattige 
børn. En stor del af forklaringen på den rekordhøje stigning er 
kontanthjælpsloftet1. 
 
Børn, der vokser op i fattigdom, får ikke de samme muligheder som andre børn. 
Flere undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser, at børn, der vokser op i 
fattigdom, også får udfordringer senere i livet.  
 
FN’s børnekomite har også anbefalet Danmark at genindføre fattigdomsgrænsen. 
Børn har ret til en god og tryg barndom. Derfor skal ingen børn i Danmark vokse op 
i fattigdom. 

                                                        
1 Avisen.dk 15. januar 2018 - https://www.avisen.dk/rekordmange-danske-boern-lever-under-
fattigdomsgraen_479708.aspx  
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Børn skal ikke for en dommer eller i fængsel 
Børn skal ikke i fængsel. Derfor opfordrer vi Mette Frederiksen til som statsminister 
at fjerne Ungdomskriminalitetsnævnet. 
 
I juni 2018 indgik regeringen en politisk aftale om oprettelse af et 
Ungdomskriminalitetsnævn. Desværre er børnenes kommende statsministers 
parti, Socialdemokratiet, med i aftalen.  
 
Ungdomskriminalitetsnævnet ligner til forveksling en domstol. Det betyder, at børn 
mellem 10 og 14 år kan hentes af politiet og stilles foran et nævn. Nævnet kan afsige 
en ”dom” på baggrund af en mistanke – og uden en person, der kan være forsvarer 
for barnet. Det er i den grad et frontalt angreb på børns retssikkerhed.  
Børn, der er kommet ud på et sidespor, skal hjælpes tilbage på sporet og tilbage til 
fællesskabet. De skal ikke foran en dommer.   
 
DUI hjælper gerne til 
DUI er glade for at Mettes udmelding og glæder os til samarbejdet med børnenes 
Statsminister. 
 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
 


