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Børnedagen sætter fokus på anbragte børn: Karina har været
anbragt hele sit liv
Årets Børnehjælpsdag sætter i dag fokus på de 11.000 anbragte børn i Danmark. Et af dem er Karina Krogstrup, der er vokset op på institutioner.

Karina Krogstrup sammen med sine bedsteforældre, da hun var på Grønland for at besøge dem. (Foto: privat foto)
Af Joachim Hans Næshave Christensen (mailto:cjch@dr.dk)
Busserne i hovedstaden flager i dag.
Årsagen er ikke en royal fødselsdag eller en national mærkedag. Flagene er derimod hejst, fordi det er Årets Børnehjælpsdag, som i år har fokus på anbragte
unge.
Det er især misbrug og vold, der er nogle af årsagerne til, at omkring 11.000 danske børn i dag er anbragt uden for hjemmet. En af dem, der har boet på
opholdssted i mange år, er Karina Krogstrup.
Som 4-årig kom hun til Danmark, og efter kort tid valgte hendes mor, der er alkoholiker, at kontakte kommunen med ønske om at få sine to børn anbragt.
I dag bor Karina Krogstrup på opholdsstedet Home i Hundested, hvor hun har boet de seneste syv år.
- Det har betydet alverden for mig. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan mit liv havde set ud, hvis jeg ikke var kommet på et opholdssted, siger hun.

Et brændende ønske
Karina Krogstrup er i dag 20 år og i gang med en uddannelse som laborant. Men vejen til at få et velfungerende liv har haft sine udfordringer.
Efter at have været anbragt i over 16 år har det betydet, at mange opholdssteder er lukkede, og at Karina Krogstrup har været flyttet fra det ene til det andet
sted.
Både plejefamilie, opholdssted og skole har været skiftet ud med tiden, men noget af det, der har været vigtigst for Karina Krogstrup, var at få muligheden
for at rejse tilbage til sit hjemland og besøge sine bedsteforældre.
En mulighed, som Børnehjælpsdagen har været med til at gøre mulig for den unge pige, der netop var startet på sin uddannelse på HF.
- Mine bedsteforældre er gamle, og derfor ville jeg rigtigt gerne op og sige 'farvel' og fortælle dem, at vores slægt ikke går til grunde, siger hun.
Ifølge Karina Krogstrup er både hendes mor og moderens søskende ikke kommet godt af veje, og derfor var det af stor betydning, da hun fik chancen for at
vise bedsteforældrene, at hun nok skulle klare sig bedre.

Anbragte skal se fortiden i øjnene
På opholdsstedet Home, hvor Karina Krogstrup har boet i de sidste syv år, mener leder Jorun Magnussen, at det er vigtigt for de anbragte børn og unge, at
de får muligheden for at gøre op med fortidens dæmoner.
Derfor var det en stor glæde, da Home i samarbejde med Børnehjælpsdagen kunne give Karina Krogstrup muligheden for at komme tilbage til Grønland,
selvom hun samtidig havde en frygt for, hvad det kunne betyde.
- Vi havde ikke selv den økonomiske ramme til det, så derfor var det fantastisk, at vi kunne hente pengene ved hjælp af Børnehjælspdagen, siger Jorun
Magnussen.
Karina uddanner sig nu som laborant, men har en drøm om at blive skuespiller en dag. Ifølge hende er der ingen tvivl om, at hun nok skal klare sig.
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Hovedstadens busser flager i dag for at markere Årets Børnehjælpsdag,
som i år har fokus på anbragte unge - Karina er en af dem;
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