Det er ikke sä sert, at den
l
v 55-ärige Friederike Garbe
fra Lübeck i Nordtyskland kalder sin private modrehjalp for
"Livets hus". Det summer
nemlig af liv og foretagsomhed
i den smukke l5O0-talsbygning
i den gnmls hansestad.
Barnegräd og pludren bliver
aflgst af hjertelig latter, og et
par unge kvinder tager deres
bOrn pä skodet og setter sig
omkring
langbordet.
Andre
kvinder star bojet over kodgryderne pä komfuret og tilbereder en gryderet, der sender sin
krydrede duft ud i huset. I de
sidste fem ar har ejendommen
fungeret som tilholdssted for
modre, der er roget ud i sociale problemer og ikke fgler sig i
stand til selv at tage sig af deres born.
- Jeg ved, hvilket nederlag
det er for en ung mor at indrornme, at hun ikke kan sorge

Alene i 1999 fandt
man 4O hittebsrn
i fskland. Af dem
dsde de 2O, fordi
de ikke blev fundet i tide. Nu har
Friederike Garbe
i Lribeck taget et
usadvanligt skridt
for at redde disse
bsrns liv, Som den
fsrcte priuatpenson
i verden installerer
hun en säkaldt
babysluse, hvor
fortYivlede msdre
anonymt kan
aflevere deres
uonskede born.

Friederike Gaöe
og hendes mand,
Günter, besluttede
for lem är siden at
indrette deres gamle kobmandsgärd
til en privat msdre
hjalp, hvor modre,
der er kommet ud i
socialeproblemer,
kan bo sammen
med deres bsm.
- Vi har selv vores
pä det torre og foler
os forpligtet til at
yde en indsats, bä
de menneskeligt og
okonomisk,for de
svage i sanrfundet.
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Anna er "Projekt Findelbaby"s
fsrcte hittebam. En fortvivlet ung
kvinde overrakte hende personligü
til en af projektets medarbejdere
og forsvandt derefter uden et ord
til forklaring. Fä timer efter fodslen
vejede hun 3750 og var 52 centimeter lang. I dag er Anna 4 mäne
der og stortrives hos sine nye
foraldre i en forstad til Hamburg.
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Bäde Friederike og hendes
datter, Julia pä 30, er invoF
veret i arbejdet med kvinderne og deres bom i "Livets
hus". Julia bor selv i huset
sitmmen med sin mand,
Klaus, der er musiker. Her
ses Friederike sammen med
sin datter og barnebarnet
Marc pä seks mäneder.
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siden, sä den i dag kan huss
syv kvinder og deres born.
Friederike og hendes mand
bor selv i nordflgjen, mens
parrets datter og svigerson
bor i en lejlighed pä forste sal
i hovedbygningen, hvor der
yderligere er sJrv rnindrs lsjligheder. I ojeblikket bor her
fem kvinder og syv born, og
huset fungerer som et bofellesskab, hvor alle tager del i
pligterne.
Husets legestue
passesi af en praktikant, og
kgkkenet har sin faste kok.
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Skiuler graviditet
Ud over de kvinder, der henvender sig direkte til Friederikes private modrehjalp, findes der nogle, der er sä langt
ude, at de ikke engang t6r
henvende sig her.
- Det er ofte unge piger, der
er blevet gravide under de
verst tenkelige omstandigheder. De isolerer sig og er i
stand til at shiule deres graviditet. De bor typisk i nogle
af de mange misbrugsmiljger
i storbyerne og ved ikke, hvor
de skal sdge hjelp. De tror,
deres eneste udvej er at skille sig af med det barn, de kort
forinden har skenket liv, forklarer Friederike.
Sidste är skete det 40 gange, at en mor efterlod sit
spedbarn pä et offentligt toilet, i en trappeopgang, i en
baggärd eller i et buskads. De
20 af disse hittebgrn dode, fordi de blev fundet for sent.
Derfor har Friederike Garbe nu taget initiativ til en säkaldt babysluse, hvor fortvivlede unge piger uset og anonymt
kan aflevere deres
speedborn. I facaden ud til
Mengstrasse i Lübeck, hvor
mgdrehjelpen holder til, bliver der om kort tid installeret
en lem. lndenfor bliver der anbragt en foret babyseng, hvor
den foüvivlede mor kan aflevere sit barn. En alarm og et
24-timers beredskab gar, at
barnet straks bliver opdaget.

Misbruqerc
og prc*ituerede

for sit barn. Hvis hun gär til
myndighederne, bliver hun
stemplet som en därlig mor
med risiko for at fä barnet
fiernet. Her kan hun bo med
barnet i trygge omgivelser
sammen med andre i sarnme
situation og fä hjalp til at lc
se sine ofte uoverskuelige pro.
blemer, sä hun kan komme videre med sit liv, fortaller
Friederike.
Med gavmilde sponsorlers
hjalp har hun indrettet den
gamle kobmandsgard, som
hun og hendes mand, den 61ärige Gtinter, kgbte for 23 är
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- For at forstä, hvad der fär en
mor til at forlade sit hjelpelose
spedbarn, mä man vide, under
hvilke omstendigheder mange
af disse ulykkelige piger er
vokset op. De fleste afdem har
veret udsat for utallige svigt i
deres opvekst og aldrig oplevet tryghed og kuerlighed.
Hvordan skal de sä vere i
stand til selv at blive ansvarsfi:lde og kerlige modre? spsrger Friederike og fortsetter:
- Oft€ er de aftrangrge af
alkohol og stoffer og opretholder livet og klarer deres af'

Friederike
elsker at
hav€ bom
omkring
sig, og
bsrnene
elsker
Grossie,
som de
kalder
hende.
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og fortalte, at hun netop havde fodt, men ikke onskede at
beholde barnet. En representant for projektet aftalte et
mgdested med moderen, der
kort efter afleverede en bylt
med et fä timer gammelt pigebarn, hvorefter hun forsvandt uden forklaring.
I dAg er den lille pige blevet
fire mäneder. Hun hedder Anna og stortrives hos sine nye
plejeforaldre, der onsker at
v@re anonyme.
- Min mand og jeg havde
lenge gnsket os et barn, men
Ssvds ikke troet, at det ville
ske sä hurtigt. Der gik kun en
time, fra vi havde fäet den
gledelige besked over telefonen, til vi sad pä sygehuset
ved den opvamede seng med
Anna, fortaller Margot R. og
tilfojer, at hun er firld af beundring for Annas mor.
- Hun handlede helt rigtigt.
Det er en meget modig beslutning at give sit barn vek og
et udtryk for stor kerlighed at
sorge for, at det kommer i
kyndige og omsorgsfulde hender, när man ikke selv magter opgaven. Nu gleder vi os
til, at adoptionspapirerne gär
i orden, siger den lykkelige
plejemor.

kan
näat
forüyde
(forßat)
heengighed ved prostitution.
De betragter et barn som en
klods om benet, men jeg er
overbevist om. at de alle stadig har en gnist af moderfglelse og ansvar. Mäske kan denne guist fä dem til at overveje
at bruge vores babysluse,
frem for at smide deres nyfodte et tilfeldigt sted somen anden pose atrald.
Selve lemmen til slusen er
en stäIkonstruktion, 30 centimeter hoj og 72 centimeter
bred. Den bliver installeret i
denne mäned, og i den forste
tid vil et eventuelt hittebarn
bl.ive lagt i en foret kurv. Senere vil knrven blive erstattet
af en termostatstyret varme'sengmed en konstant temperatur pä 37 grader. Sensorer
over sengen er forbyndet til
tre alarmer i huset. En i Friederikes og hendes mands lejIighed, en i datteren og svigersonnensog endnu 6n i en lejIighed, der bebos af en frivillig hjalper.

Huset i Mengstrcse 62 i
Lüb€ck fungerer som et bo'
fallesskab. I ojeblikket bor der
fem kvinder og sW bsm, Her
er det ly{<kedesat sanrle nogle
af dem pä trappen til 1. sal.
Margot, 27, har boet pä mo&
rchjelpen, siden hun blev
gravid med Kevin, der nu er
14 mäneder. Jeg ved ikke,
hvad ieg skulle have gjort uden
Friederikeshjalp, siger hun,

Frigivestil adoption
- Forst bliver hittebarnet
bragt til sygehuset og undersogt. Hvis det er sundt og
rask, fär vi det tilbage og kontakter en af de familier, der
sä brendende onsker sig et
barn. Efter otte uger bliver
barnet frigivet til adoption, og
dets nye plejeforaldre overtager herefter ansvaret, forklarer Friederike.
I disse forste otte uger er
det muligt for den biologiske
6s1 rmidflslbart at fortryde.
Ved siden af babyslusen vil
der vere en stempelpude og
papir, sä hun kan tage et aftryk afbarnets fod som bevis
pä, at det er hendes barn.
Herefter mä hun igennem
retssystemet for at kunne gG
re sit krav gddende.
Friederikes
babysluse er
verdens forste private modtagestation, hvor en mor ant>
nymt kan aflevere et uonsket
barn. Men allerede i februar
äbnede en babysluse i Hamburg, finnnsieret med offentlige midler. Her har bäde

llialpen mä oges
I Tlskland er befolkningen
splittet i sporgsmälet om babysluserne. Holsteiner Zeitung brägte dog for nylig en
nsningsundersggelse, der viste, at 76 procent afde spurgte var positivt indstillede.
Slesvig-Holstens kvindeminister har denne kommentar til
babysluser:oe:
- Initiativet viser, at alle
tilbud om \lalp til modre i
vanskeligheder mä oges. I
Slesvig-Holsten er der flere
tiltag pä vej, men mäske er
problemet, at tilbuddene ikke
när ud til alle kvinder. Det er
noget, vi ndje mä overveje, när
O Hanne Petersener afde
lingsleder pä Fpmiliehjem- vi tager nye initiativer.
Og mens politikerne overmet Betesta i Arhus, hvor
vejer, hvad de kan garcfor at
man tilbyder ststte til bäde
undgä, at endnu flere unge
foraldre og deresbsm. Hun
modre og deres born bliver en
vil
menerikke,at babysluser
del af en menneskelig tragebliveaktuellei Danmark.
die, handler Friederike Garbe.
- Hitteborner sjeldne i
|\ds1s furrn venter pä, at henDanmark.For det fsrste er
des babysluse skal blive klar,
Danmarkmegetmindreend
er hun allerede i gang med sit
Tyakland,og dermed er det
neste projekt. Nabohuset er
for en ung pige
vanskeligere
sat til salg, og hun har lenge
graviditet.
For
at skjule sin
dromt om at kunne udvide. sä
det andet er vores sociale
hun kan tage imod endnu flesystemlangt mere udbygget
re kvinder og bora.
end det tyske, og for det
- Vi har allerede samlet
tredje er netverket omkring
700.000
DM ind og selv spade ungepigerher i landetsä
det 100.000 til, sä non ikke vi
fintmasket, at systemet fär
fat i dem, inden katastrofen snart kan gä i gang med at
indrette syv nye lejligheder,
I
indtraffer.
siger hun forhäbningsfuldt. I

lntet
problemi
Danmark

Bsmene elsker, när Grossie
har tid til at satte sig ned og
lege med dem. Det sker for
sialdent, indrsmmer hun.
Friederike og hendes datter
veret pä besog for at hente erfaring.
Informationsmedarbej der
for projektet er IIli Gierse, 46,
der ogsä var involveret i projektets fgrste hittebarn, fä dage for babyslusen blev offisiel.
Han forteller:
- En fortvivlet, ung mor
ringede til vores nodQieneste
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