
Kl. 12:30-13:00 QUIZ! 
En hårrejsende oplevelse, hvor myter aflives og (u)hyggen spreder sig! 

Volden stiger, drab begås altid af fremmede, rockere har ingen familie, og vores børn 
taler aldrig med nogen om, hvad de oplever på nettet. Sandt eller falsk? Dyst med 
dine venner og familie om, hvem der er skarpest til at aflive myter, og hvordan vi 
forebygger forskellige kriminalitetstyper i Danmark! Hvis du gerne vil have et for-
spring i quizzen, så lyt til vores podcast Forebyg Forbrydelsen inden dysten! 

Arrangør: Det Kriminalpræventive Råd

Kl. 13:30-14:30 TRYGHED I SAMFUNDET  
– TRYGHEDSVAGTER OG TV-OVERVÅGNING 
Paneldebat om tryghed i samfundet med fokus på tryghedsvagter  
og tv-overvågning. 

SikkerhedsBranchen inviterer til paneldebat om trygheden i samfundet med fokus 
på de nye muligheder for, at kommuner kan indsætte tryghedsvagter mod kriminali-
tet. Regler og muligheder i tv-overvågning inddrages også i lyset af tragiske hændel-
ser i nattelivet, hvor unge mennesker har mistet livet. 

Arrangør: SikkerhedsBranchen 

Kl. 15:30-16:30 HVORDAN STØTTER VI BØRN BEDRE EFTER  
DIGITALE KRÆNKELSER? 
Red Barnet sætter fokus på børns trivsel online og relevant hjælp og støtte  
ved digitale krænkelser. 

42% af børn mellem 9 og 17 år har oplevet krænkelser på nettet inden for det sene-
ste år. Næsten hver femte fortæller det ikke til nogen. Børn, der er ensomme og har 
lav trivsel, er i særlig grad udsatte. Vi står overfor en alvorlig udfordring, og det ha-
ster med at sikre, at digitale krænkelser bliver håndteret på lige fod med fysiske 
overgreb. 

Arrangør: Red Barnet 

Kl. 17:00-18:00 FRA SAMTYKKELOV TIL SAMTYKKEKULTUR: 
FOREBYGGELSE BLANDT UNGE 
Hvordan sikrer vi positiv forebyggelse blandt unge og stopper voldtægter,  
før de sker? 

Næsten 6 ud af 10 voldtægtsofre er kvinder under 24 år, og for mange unge tror på 
myter om voldtægt. Samtykkelovgivningen er nødvendig, men kan ikke stå alene. 
Der er behov for forebyggelse og oplysning - og et opgør med dén kultur, som gør 
lovgivningen nødvendig. Samtidigt er det vigtigt, at fokus på grænser, relationer, fri-
villighed, ansvar og respekt ikke skaber et negativt blik på seksualitet. Hvordan sik-
rer vi en positiv og inkluderende samtykkekultur, som ikke tager modet fra de unge? 

Arrangør: Sex & Samfund og Det Kriminalpræventive Råd
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Kl. 11:00-11:45  UDSATTE BOLIGOMRÅDER  
– KRIMINALITET OG TRYGHED 
Kriminalitet i udsatte boligområder: Gør vi det rigtige, når vi forebygger? 

Hvad er vigtigt, når vi forebygger den kriminalitet i udsatte boligområder, som alle taler 
om? Hvad er egentligt problemet med kriminaliteten? Og hvad med utrygheden? Vi giver 
ordet til en række personer, som ved, hvad de taler om, hvad problemet er, og måske 
også hvordan problemerne skal løses?   

Arrangør: Det Kriminalpræventive Råd 

Kl. 12:00-12:45 PARTNERDRAB – NU ER DET NOK! 
Når kvinder bliver dræbt, er gerningspersonen oftest en partner.  

Partnerdrab er den største enkeltstående drabstype i Danmark. Regeringen vil lave en 
handlingsplan for, hvordan vi kan forebygge partnerdrab. Men er en handleplan nok? Er 
det ambitiøst nok? Kom og bliv klogere på fakta og forebyggelse, og hør, hvordan politi-
kerne vil være med til at løse problemet. 

Arrangør: Det Kriminalpræventive Råd 

Kl. 14:00-15:00 HAD, DØDSTRUSLER OG KRÆNKELSER I INDBAKKEN 
Hvordan forebygger vi onlinelivets skyggesider? 

”Jeg skyder dig i hovedet og i knæene” - ”En ynkelig hysterisk kælling, er du” - ”Luk nu 
røven, so…” Sådanne udtalelser er virkelighed for debattører, politikere og studieværter i 
den offentlige debat. Hadtale, dødstrusler og krænkelser online er et alvorligt kriminali-
tetsproblem, som skal forebygges!  

Arrangører: Det Kriminalpræventive Råd og Center for Digital Pædagogik 

Kl. 15:30-16:30 MULDYR OG HVIDVASK – KRIMINEL VED EN FEJL 
Unge ender uvidende som kriminelle muldyr eller presses til digital kriminalitet. 

Ender du uvidende som kriminel? Vær med, når vi sætter fokus på kriminelle muldyr, som 
er et stigende problem. Kriminelle udnytter især unge, som involveres i hvidvask uden at 
kende til konsekvenserne. Vi debatterer, hvad der virker, når unge skal træffe gode beslut-
ninger, og udbreder kendskabet til en overset type kriminalitet.  

Arrangører: Ingeniørforeningen IDA og SSP Samrådet 

Kl. 17:00-17:45 NÅR KRIMINALITET GÅR ONLINE 
Hvordan sikrer borgere og små virksomheder sig mod angreb fra online kriminalitet? 

Under covid-19 pandemien har kriminaliteten i større grad bevæget sig ind i den digitale 
verden, og det er ikke længere kun store virksomheder, der er i fare. Borgere og små virk-
somheder har i stigende grad været under angreb. Men hvad er det, der har ændret sig? 
Og hvordan sikrer man sig som borger mod online kriminalitet? 

Arrangør: Ingeniørforeningen IDA
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Kl. 10:00-10:30 QUIZ! 
En hårrejsende oplevelse, hvor myter aflives og (u)hyggen spreder sig! 

Volden stiger, drab begås af fremmede, rockere har ingen familie og børn taler aldrig om, 
hvad de oplever på nettet. Sandt eller falsk? Dyst med venner og familie om myteaflivning og 
kriminalitetsforebyggelse! Hvis du gerne vil have et forspring i quizzen, så lyt til vores podcast 
Forebyg Forbrydelsen inden dysten!  

Arrangør: Det Kriminalpræventive Råd

Kl. 11:00-12:00 HVORDAN SPØRGER POLITIET TIL SPRITBILISTERS 
ALKOHOLVANER? 
Prøv promillebriller, mens vi diskuterer spiritusbilisters alkoholvaner. 

For hver 500 bilister kører 1 spirituskørsel. Vi debatterer opsøgende og forebyggende arbejde 
med spiritusbilister. Nogle politikredse spørger spiritusbilister til alkoholvaner – andre opsøger 
borgere, der udviser tegn på alkoholproblemer. Men barrierer gør det svært at snakke om 
 alkoholvaner. 

Arrangør: Alkohol & Samfund 

Kl. 12:30-13:15 BILLEDDELING IGEN IGEN – NÅR DE UNGE GÅR GALT 
PÅ SOCIALE MEDIER 
IDA og SSP Samrådet sætter fokus på fælder og god opførsel på nettet. 

De fleste voksne kan huske Umbrella-sagen, men med en ny generation af unge risikerer vi, 
at det hele gentager sig. Hvordan får vi skabt en indsats, der sikrer, at også kommende digi-
tale unge er opmærksomme på, hvad man gør og ikke gør på de sociale medier? 

Arrangører: Ingeniørforeningen IDA og SSP Samrådet 

Kl. 14:00-15:00 TRYGGERE MED UNGE I DET OFFENTLIGE RUM 
Vi sætter fokus på det politiske udspil ”Et Tryggere Danmark” og inddragelsen af  
civilsamfundet. 

Hvad kan civilsamfundet, som kommune og politi ikke kan? Aktører i lokalsamfundet kan under-
støtte aktiviteter og borgernes følelse af ejerskab og forpligtigelse. Vi debatterer unge i det of-
fentlige rum, utryghedsskabende adfærd og udfordringer, der følger af civilsamfundsinddragelse.

Arrangør: SSP Samrådet 

Kl. 15:30-16:30 BYG EN TRYG BY – UNGE FØLER SIG UTRYGGE SOM  
ALDRIG FØR 
Hvordan påvirker mistrivsel og stigende utryghed blandt unge i nattelivet?  
Hvordan kan vi løse det? 

Unge mistrives i stigende grad. De oplever at skulle leve op til høje krav og forventninger, er en-
somme og overladt til sig selv med svære beslutninger. Desuden er de utrygge i nattelivet. På 
baggrund af fakta og historier fra unge undersøger vi, hvordan vi sammen kan bygge en tryg by.

Arrangør: Fonden for Socialt Ansvar


