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Som nævnt i medfølgende høringssvar, fra Faxe kommunes Udsatteråd, til budget 19 for Faxe kommune, 

anbefaler Udsatterådet etableringen, af TUBA, der er anonym rådgivning og terapi til børn og unge af 

alkoholikere og misbrugere, i Faxe kommune. 

TUBA er en del af Blå kors og deres tilbud om anonym rådgivning og terapi til børn og unge af alkoholikere 

og misbrugere, mener Udsatterådet, vil være en styrkelse af den nyligt vedtagne udsattepolitik for Faxe 

kommune.  

Udsatterådet mener, at en tidlig og forebyggende indsats på dette område, vil være et tilbud, der kan 

forhindre mange børn og unge i at komme derud, hvor de tager varig skade, af at vokse op i et hjem med 

misbrug.  

Den nyligt vedtagne udsattepolitik i Faxe kommune, vil i TUBA have et tilbud, der støtter op om de fleste af 

fokuspunkterne i udsattepolitikken, og vil være en styrkelse af denne. 

Et af punkterne i udsattepolitikken er misbrugere. Her er der en kæmpe gevinst i at have et organ i 

kommunen, der kan hjælpe børn og unge til at udvikle mestringsstrategier, der ikke er tillært af deres 

misbrugende forældre. Med andre ord, der forebygges, at nye misbrugere kommer til.  

Et andet punkt er færre kriminelle unge. De fleste ved, at med misbrug kommer der ofte kriminalitet. Kan 

det forhindres, at unge vælger at gøre det samme som deres forældre, så bør der på sigt, også komme 

færre kriminelle unge.  

Uddannelse og beskæftigelse er også et punkt i udsattepolitikken. Det siger sig selv, at hvis man som barn 

eller ung, vokser op i et hjem med misbrug, så er ressourcerne til at gennemføre skolegang eller 

uddannelse, og få den hjælp der skal til fagligt, i de fleste tilfælde ikke tilstede. Derfor er et tilbud om 

rådgivning og terapi helt oplagt, så flere børn og unge, får nogle sunde strategier i forhold til at takle et liv, 

med misbrugende forældre. Strategier der gør dem bedre i stand til at gennemføre en uddannelse eller 

deres skolegang og støtter dem i at træffe sunde valg i livet.  

Med misbrug følger skam, og mange unge ved ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de lever i et hjem, der 

er ramt af misbrug. Dette er ofte børn, der bliver omsorgssvigtet og i en al for tidlig alder, tager ansvar for 

familiens trivsel, de bliver med andre ord, frarøvet deres barndom.  

Udsatterådet tror på at Faxe kommune kan gøre en kæmpe forskel i disse børn og unges liv, ved at give et 

driftstilskud til TUBA. Ikke bare børnene vil have stor glæde af sådan et tilbud, Faxe kommune, vil med stor 

sandsynlighed gøre Faxe kommune en tjeneste, da midler til en tidlig indsats ikke skal bruges på en udvidet 

indsats, når skaden er sket.  

TUBA har tidligere fremsendt et tilbud til Faxe kommune, hvor de for et årligt driftstilskud på ca. 275.000,- 

ville kunne lave en satellit i Faxe kommune. Udsatterådet stiller derfor et budgetforslag, hvor Faxe 

kommune yder dette tilskud, således at der kommer et tilbud til de børn og unge i kommune, som til 

dagligt lever i en familie med misbrug. 
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