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mere viden
kan give
bedre
indsatser
I JANUAR 2016 SATTE HENRIK DAM SIG I FORMANDSSTOLEN I DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD. FORMANDEN HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ TO OMRÅDER, SOM HAN
MENER FORTJENER EN STØRRE FOREBYGGENDE INDSATS: UNGDOMSKRIMINALITET OG SEKSUELLE OVERGREB.

Regeringen har varslet en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – ikke
mindst for at mindske gruppen af mest
kriminelle unge. Det vil være en indsats
hen imod et nyt system for unge kriminelle med mærkbar konsekvens og
større spillerum til at skræddersy den
mest effektive sanktion.

Alle tre hensyn bør tilgodeses i et nyt
system for unge kriminelle.

DKR's formand, Henrik Dam, ser frem
til, at forebyggelsen af ungdomskriminalitet styrkes og indgår gerne i en debat om, hvordan samfundet finder den
bedste indsats. For Henrik Dam er der
tre ligeværdige hensyn, man skal tage
udgangspunkt i:
• Hensynet til ofrene, så de mærker,
at overgrebet får en konsekvens.
• Hensynet til samfundets generelle
retsfølelse, så folk oplever, at en
kriminel handling har rimelige konsekvenser.
• Og hensynet til resocialisering af
gerningsmanden, så vi undgår tilbagefald til kriminalitet og begrænser
antallet af nye ofre.

Mulighederne er der

”Vi kan ikke give køb på det ene frem
for det andet. Det er vigtigt at huske i
debatten, så det ikke bliver en ordkrig
om en blød kontra hård indsats over
for de unge”, siger Henrik Dam.

Henrik Dam mener, at mulighederne
for at håndtere de unge kriminelle er til
stede inden for sociallovgivningen allerede. De bliver bare ikke udnyttet tilstrækkeligt i dag. Gruppen af de mest
kriminelle kan nedbringes ved at intensivere bestræbelserne på at nå dem
tidligt, inden de bliver hårde.
Det kan for eksempel være via netværksmøder, hvor familien og dens
faglige netværk samles om at styrke
samarbejdet om den unge. Kommunerne har også en bred vifte af muligheder, der kan benyttes bedre. VISO,
den nationale Videns- og Specialrådgiv-

ningsorganisation, og Socialstyrelsen
kan blandt andet bidrage med viden og
ekspertise. Der er også inspiration at
hente fra enkeltkommuner.

Ungenævn
Regeringen har nævnt muligheden for
at oprette et ungenævn, der kan reagere hurtigt og effektivt. Konkret hedder det i udspillet, at der ”i hver enkelt
politikreds oprettes et ungdomskriminalitetsnævn, ledet af en dommer, der
hurtigt, effektivt og under retsikkerhedsmæssigt betryggende forhold kan
fastsætte en straksreaktion og iværksætte målrettede kriminalitetsforebyggende tiltag over for de 12 - 17-årige”.
Henrik Dam håber, at nævnet lægger
sig langt ovre i det forebyggende hjørne, og at det ikke indeholder straf. ”Vi
ved, at der ikke kommer noget godt ud
af at sætte børn i fængsel. Sætter du
en 12-årig i fængsel, er der risiko for, at
du får en hårdkogt 15-årig kriminel ud”,
siger Henrik Dam.

DET ER EN POLITISK OPGAVE AT FINDE DEN RIGTIGE LØSNING OVER FOR UNGE KRIMINELLE. MEN
DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD BIDRAGER GERNE TIL DET POLITISKE ARBEJDE VED AT STILLE VIDEN TIL RÅDIGHED.
Formand for DKR Henrik Dam

DKR anbefaler, at det nye nævn tager
udgangspunkt i elementer fra genoprettende retfærdighed, som har vist
særdeles gode resultater i udlandet og
blandt andet bruges i Norge og Nordirland. Her mødes gerningsmand og offer, og gerningsmanden kan tage ansvar. Samtidig får offeret nemmere ved
at bearbejde hændelsen og reducere
eventuel angst. På baggrund af mødet
skræddersyr myndighederne en plan
sammen med den unge.
Henrik Dam understreger, at det er vigtigt, at både den unges netværk og familie også inddrages og hjælper med at
støtte op om planen, da denne form har
vist dokumenteret effekt i udlandet.

Seksuelle overgreb
En anden mærkesag for Henrik Dam er
forebyggelse af seksuelle overgreb.
Selvom kriminaliteten i Danmark generelt er faldende, er antallet af kvinder
der udsættes for seksuelle overgreb,
uændret.

Hvert år oplever et sted mellem 3.900
og 5.500 kvinder at blive tvunget til
samleje eller udsat for forsøg på det.
”Vi kan som samfund ikke acceptere,
at så mange kvinder udsættes for
tvangssamleje, og vi må gøre noget
nu. Det skylder vi alle ofrene”, siger
Henrik Dam.
Seksuelle overgreb er svære at forebygge, fordi vi kun ved lidt om dem.
Kun lidt over hvert fjerde tilfælde anmeldes til politiet. Det er et alvorligt
problem, og der bliver derfor gjort en
ihærdig indsats for, at flere gerningsmænd kan blive stillet for en domstol.
Det er nødvendigt og retfærdigt, men
det er ikke nok. Det ville være bedre,
at overgrebet aldrig havde fundet sted.
Mange af ofrene kender gerningsmanden, inden overgrebet sker. Kun i cirka
en tredjedel af tilfældene er gerningsmanden ukendt for offeret, og det er
især disse tilfælde, der bliver anmeldt til
politiet. Det triste faktum er dog, at de

fleste overgreb finder sted i form af fx
tvangssamlejer i parforhold.

Stort forskningsprojekt
Der er et stort mørketal på området,
som DKR gerne vil have frem i lyset. Vi
ønsker mere viden om hele området,
da det brede spekter af forskellige seksuelle overgreb kræver meget forskellige indsatser.
For at få mere viden om seksuelle
overgreb i Danmark mod både mænd
og kvinder, og om forholdene omkring
hændelserne, støtter DKR et stort
forskningsprojekt, der vil give os en ny
og stærk indsigt. Resultaterne er klar i
2017, og denne viden skal danne fundamentet til en forebyggende kampagne.
Målet er entydigt at nedbringe antallet
af ofre.

Henrik Dam er til daglig rektor på SDU.

• Der bliver færre unge kriminelle.
I 2015 faldt kriminaliteten
blandt børn og unge for niende
år i træk.
• Den hårde kerne ikke er blevet
større og begår ikke alvorligere
kriminalitet.
Justitsministeriets Forskningskontor

Ungdomskriminalitet
Hvem er gruppen af de mest kriminelle unge, og hvordan kan vi
hjælpe dem på rette vej? Det har været helt centrale spørgsmål
for DKR i 2016. Vi kom svarene lidt nærmere med forskellige undersøgelser og indsatser.

Temaet blev skudt i gang med en konference på Christiansborg i april. Det
blev en dag i ungdomskriminalitetens
tegn. Her blev det diskuteret, hvordan
vi kan gribe mest effektivt ind over for
den lille gruppe unge, der begår alvorlig
kriminalitet, og hvordan vi kan lave tiltag, der både viser konsekvens og holder dem ude af ny kriminalitet.
Konferencen er en del af DKR’s indspil
til det politiske ønske om at gøre noget
ekstra over for den lille gruppe meget
kriminelle unge.

Internationale eksperter
Lawrence Sherman og Heather Strang
fra Kriminologi på Cambridge University holdt oplæg om genoprettende ret.
De fortalte blandt andet, at genoprettende konferencer, hvor familie og netværk deltager, reducerer tilbagefald til
kriminalitet. At ofre er mere tilfredse
og mindre bange, og at metoden kan
betale sig økonomisk.
Darrick Jolliffe fra Kriminologi på University of Greenwich fortalte om retssystemet, stemplingseffekt og costbenefit. Og at unge ender i mere
kriminalitet, når de føres igennem retssystemet. Ifølge ham har alternative interventioner effekt, og der er stor costbenefit ved tidlig forebyggelse.

Unge i risikozonen
Det er væsentligt for forståelsen af unges kriminalitet at kigge på, hvilke faktorer der øger risikoen for at begå noget

Ved DKR's konference på Christiansborg var der en politisk debat med Zenia Stampe (RV),
Trine Bramsen (S), Britt Bager (V) og Peter Kofod (DF).

kriminelt. DKR har finansieret en undersøgelse, der har fokus på netop dette.
Undersøgelsen ”På vej mod ungdomskriminalitet” kan målrette det forebyggende arbejde mod unge i farezonen.
Hvis 15-årige ryger hash, præsterer
dårligt i skolen og har lav selvkontrol,
bør man sætte ind. Disse forhold øger
nemlig risikoen for, at børnene begår
kriminalitet som 18-årige. Jo flere risikofaktorer et barn er udsat for, desto
større er sandsynligheden for, at barnet senere begår kriminalitet. Derfor
gælder det om at reducere risikofaktorer i opvæksten.

Udover at pege på en række risiko- og
beskyttelsesfaktorer viser undersøgelsen, at mange unge med normbrydende adfærd som 15-årige, ikke nødvendigvis viser det som 18-årige.
Undersøgelsen dokumenterer, at det
er muligt at ændre løbebane for unge,
der i 15-årsalderen udviser normbrydende adfærd.
Forældrenes rolle
Et af de centrale forhold for kriminalitetsrisikoen er forældrenes opdragelsesstil. Hvis forældrene har en anerkendende opdragelsestilgang, er dette
en beskyttelsesfaktor i forhold til senere kriminalitet.

Mulighederne for at håndtere de
unge kriminelle er der allerede.
Det gælder også for den hårde kerne. De bliver bare ikke brugt tilstrækkeligt i dag
Formand for DKR Henrik Dam
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Undersøgelsen viser desuden, at risikoen for senere kriminalitet mindskes,
hvis man kan forhindre en tidlig alkoholdebut, hvis man kan forebygge konflikter mellem unge, og hvis man styrker børn og unges selvkontrol. Denne
viden er særdeles værdifuld i forhold til
forebyggelse af kriminalitet.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er finansieret af DKR og
udført af SFI. Den er baseret på unik
data af 6.000 børn fra SFI’s forløbsundersøgelse Årgang 95, der har fulgt
børnene siden de blev født.

Forældre og familie
Forældrenes rolle har været et meget
centralt punkt i DKR's undersøgelser
af risikofaktorer, og i 2016 udgav vi i
samarbejde med Trygfonden en kortlægning af danske og udenlandske eksempler på forældreinddragende indsatser.
To indsatstyper har vist lovende resultater i arbejdet med at få 10 - 17-årige
væk fra en konfliktfyldt og måske kriminel glidebane. Begge indsatser
handler om at bruge de uudnyttede
ressourcer, som familierne omkring de
unge ofte har. Indsatserne er forholds-

De væsentligste risikofaktorer i 15-årsalderen
• Køn – drenge har højere sandsynlighed for at begå kriminalitet
• Afprøvning af hash
• Lav selvkontrol
• Hyppigt samvær med venner uden for hjemmet (hver dag)
• Pjæk fra skolen
• Dårlige skolepræstationer (lavt gennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve)
• Far har højst grundskoleuddannelse
Undersøgelsen "På vej mod ungdomskriminalitet"

vis lette og billige at sætte i værk, og
de tager begge fat om problemerne,
før det har udviklet til gentagen kriminalitet hos de unge.
Familierådslagning
Familierådslagning hvor flere familiemedlemmer og pårørende samles og
selv finder løsninger sammen med den
unge, har vist gode resultater. Familierne oplever en stor grad af selvbestemmelse og dermed også et større ansvar for at finde holdbare løsninger. Og
den unge bestemmer selv, hvem der
skal med til familierådslagningen.
Forældrenetværk
Den anden indsats som har vist lovende resultater, er Forældrenetværk. Her
mødes seks-otte forældre, som har
problemer med, at deres børn pjækker
fra skole og måske hænger ud sammen sent om aftenen. Møderne bruges til at finde fælles løsninger på problemerne, og det styrker forældrene i
deres rolle som forældre.
Begge indsatser er sammen med tre
andre indsatstyper beskrevet i rappor-

ten ”Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet”, som kortlægger danske og
internationale studier udgivet mellem
2000-2015, der viser effekter af forskellige inddragende tiltag. Der er desuden foretaget en kvalitativ afdækning
af danske erfaringer med de to indsatser igennem interviews med de to
kommuner (Faaborg-Midtfyn og Furesø), som har brugt hhv. familierådslagning og forældrenetværk.
Kortlægningen og en sammenfatning
er udført af KORA for TrygFonden og
DKR.

Ungeprofilundersøgelse
Hvordan har unge det i dag? Det belyser en rapport baseret på knap 50.000
unges besvarelser.
En række kommuner og centrale vidensinstitutioner er gået sammen i et
nyt partnerskab for med jævne mellemrum at gennemføre en tværgående
undersøgelse af unges liv og trivsel.
Undersøgelsen kan imødekomme de
lokale behov for viden, samtidig med
det kan bruges regionalt og nationalt.
Undersøgelsen indeholder bl.a. spørgsmål om trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet, fritids- og skoleliv.
Ungeprofilundersøgelsen er gennemført for første gang i form af en pilotundersøgelse, hvor mere end 48.000
unge fra 38 kommuner deltog. Den
fælles undersøgelse kan give skoler,
uddannelsesinstitutioner, kommuner
og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet
med at følge unges trivsel, sundhed og
risikoadfærd.
DKR indgår i partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen.

mere vold - Eller …?
Færre bliver udsat for vold der kræver
behandling på landets skadestuer. Det
seneste år er antallet af registrerede
voldsskader faldet med 9 %. Siden 2007
hvor antallet af registreringer af vold var
på sit højeste, er antallet halveret. Det viser DKR´s undersøgelse af voldsskader,
som er registreret af skadestuerne.
I 2015 registrerede de danske skadestuer 11.732 voldsskader. Det fald der
over en årrække ses af skadestuetallene, bekræftes af andre kilder, der også
indikerer, at volden er på et lavere ni-

På familierådslagninger føler den
unge sig hørt, og der viser sig mange
gange at være ressourcer hos de pårørende, som kommunen ellers ikke
ville få øje på.
Henriette Nobili Christiansen, projektleder i DKR
veau i dag end for ti år siden. Skadestuetal supplerer politiets anmeldelsestal og offerundersøgelser.

•

Ikke mere alvorlig vold
Undersøgelsen viser, at stump vold er
den mest dominerende voldsform. Det
udgør over 80 % af alle voldsskader, der
registreres på de danske skadestuer.
Tallene i undersøgelsen tyder ikke på, at
volden er blevet mere alvorlig eller at
der er mere knivvold i dag end tidligere.
Flest i mænd statistikken
For hver kvinde, der bliver behandlet for
voldsskader på en af landets skadestuer, bliver der behandlet to mænd. Der
er desuden store forskelle på volden
mod mænd og kvinder. Kvinder bliver
ofte udsat for vold i hjemmet af deres
samlevere, familie eller bekendte.
Mænd er i højere grad udsat for vold på
offentlige steder, og de kender sjældent
gerningsmanden.
For unge mænds vedkommende er det
mest i nattelivet med alkohol involveret, volden opstår. Forskellige tiltag har
vist positive resultater med at stoppe
vold i nattelivet:

•
•

•

De lokale aktører tænkes ind i arbejdet med at skabe et trygt og sikkert natteliv, bl.a. dørmænd, udskænkningspersonale, politi,
natteravne og forældre.
Dørmænd og barpersonale er uddannet i konflikthåndtering.
En ansvarlig udskænkningspolitik
på diskoteker og barer, da alkohol
alene kan have en effekt på voldskriminalitet.
Synligt politiet på tidspunkter og
steder, hvor der er en forhøjet risiko for voldsepisoder.

Vold mod kvinder
Vold mod kvinder sker oftest i nære relationer, fx parforhold. Familier der lever med vold, kan få akut og længerevarende hjælp fra forskellige offentlige
myndigheder, herunder kommune, politi, sundhedsvæsen og Statsforvaltning. De kan også henvende sig til private organisationer som
Landsforeningen af kvindekrisecentre
(LOKK) samt Mødrehjælpen.
Undersøgelsen ’Vold i Danmark 2015 –
belyst ved tal fra skadestuerne’ er finansieret af DKR og foretaget af Rambøll.
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dkrs Udgivelser om ungdomskriminalitet og vold 2016

Rapporterne kan hentes gratis på dkr.dk

Politikadetter vinder pris
Vinderen af Den Kriminalpræventive
Pris 2016 blev projekt Politikadet fra
Københavns Vestegns Politi. Projektet
er med til at skabe tillid mellem
12-14-årige unge i udsatte boligområder og politiet. Det er med til at styrke
de unges sociale værdier, forbedre deres selvtillid og skærpe deres opmærksomhed om at få en uddannelse og et
job. Projektet modtog en check på
50.000 kr. af daværende justitsminister
Søren Pind. Projektet er udviklet af
Gladsaxe, Herlev og Ballerup Kommune.
Andre nominerede
Tre andre projekter var også nomineret
til prisen:
SSP ved Ungdomsskolen i FaaborgMidtfyn Kommune har arbejder med at
mindske de unges overdrevne forestillinger ved at videreudvikle et koncept
om social pejling.

Projekt Tryghedsambassadør i Midt- og
Vestjylland arbejder for at skabe tryghed hos borgerne. På de syv lokalstationer i kredsen er der udpeget en politibetjent, der har kontakt til områdets
tryghedsambassadører. Projektet bidrager til en direkte dialog mellem politi og
borger.

Projekt Ferieindianer arrangerer skattejagter på en række skolers områder i
ferieperioder, hvor de ellers ville ligge
øde hen. Favrskov Kommune fik med
inspiration fra Nabohjælp og Sverige
idéen efter en periode med flere indbrud og hærværk på kommunens 13
skoler.

Folkemøde
I 2016 inviterede DKR medlemsorganisationerne til at bruge teltet til deres
egne arrangementer. Det benyttede
SSP Samrådet, Sikkerhedsbranchen og
Fonden for Socialt Ansvar sig af. DKR's
egne arrangementer handlede om udsatte boligområder, de mest kriminelle
unge, it-kriminalitet og hæleri.
Udsatte boligområder
Vi hører ofte om de mange udfordringer
og problemer som præger udsatte boligområder. Utrygheden er markant højere i udsatte boligområder end i resten
af landet. Dårlig omtale af områderne
øger risikoen for, at nogle grupper unge
som bor i områderne, modsætter sig
det omgivende samfunds normer og
skaber deres egne regler. På grund af
stemplingen har de unge ofte svært ved
at få et job. Men hvor store er disse
problemer egentlig, og kan den dårlige
omtale af områderne risikere at blive en
selvopfyldende profeti og dermed et
problem i sig selv? Det blev debatteret i
DKR´s telt.
Sofainterview
Der er behov for mere konsekvens
over for gruppen af de mest kriminelle
unge. Der kan skrues på konsekvens
både i håndteringen af de unge og i
indsatser som reaktion på kriminalitet.
Men en konsekvent indsats er ikke
nødvendigvis det samme som skærpet
straf, nedsættelse af den kriminelle lavalder eller ungdomsdomstole. Det
fremhævede Henrik Dam fra sin plads i
sofaen.
Roland Møller lagde vægt på, at vold
kan være en reaktion på at være uden
for fællesskabet. Vold kan give identitet
og tilhørsforhold for dem, der føler sig
udenfor.

Rådgivning i teltet
Folk, der kom forbi DKR´s telt, kunne
få rådgivning om forebyggelse af hæleri eller prøve en quiz om it-kriminalitet
med gode råd til, hvordan man undgår
det.

I debatten om udsatte boligområder deltog borgmester Helle Adelborg, Hvidovre kommune
(S), chefredaktør Poul Madsen, Ekstra Bladet, bestyrelsesformand for Center for Boligsocial
Udvikling Marie Stærke, formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann og formand for BL Danmarks Almene Boliger Palle Adamsen.

Hvordan forbygger vi bedst ungdomskriminalitet? Det blev debatteret i sofainterview med
formand for DKR Henrik Dam, og skuespiller, foredragsholder og debattør Roland Møller.
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Naboskabet
trives
Vores naboer spiller en vigtig rolle for følelsen af tryghed og
trivsel. I 2016 undersøgte DKR og TrygFonden, hvordan det står til
ude i de danske boligområder. Godt naboskab er nemlig også et vigtigt fundament for at etablere Nabohjælp.

Over 4.700 danskere har deltaget i undersøgelsen, og heldigvis tyder resultaterne på, at det gode naboskab trives
i Danmark. Næsten 90 % af de adspurgte synes, at naboskabet i deres
boligkvarter er godt, knap halvdelen
har talt med deres nabo inden for det
seneste døgn og yderligere 35 % inden for den seneste uge.

Redskaberne er blandt andet en guide
til gode nabotraditioner, skabeloner til
indkaldelser til beboermøder og en
samtalemenu, så man kan komme i
gang med snakken. Naboskabet kan
begynde i det små, hvor man hilser på
hinanden og måske hyggesnakker lidt
over hækken. Det kan være grobund
for mange andre ting i nabolaget.

Undersøgelsen peger på, at danskerne
generelt ville tage positivt imod, hvis
deres nabo tog initiativ til forskellige tiltag i kvarteret eller opgangen – fx at
etablere Nabohjælp.

Redskaberne findes på nabohjælp.dk/
nabotyper, hvor man også kan tage en
nabotest og finde ud af, hvordan man
selv er som nabo, og hvordan det står
til med naboskabet.

Naboskabet gjort let

Nabohjælp i lejligheder

Som en del af undersøgelsen har DKR
og TrygFonden lanceret en række redskaber, der støtter op om naboskabet.

Nabohjælp er ikke kun for villakvarterer.
Ordningen kan også bruges i etageejendomme, og det kan endda være med til

at skabe et godt naboskab, som rækker
ud over den enkelte opgang.
Det har vist sig, at den digitale ordning
på Nabohjælp.dk er et godt redskab –
også i etagebyggerier. Beboere som er
tilmeldt ordningen oplever, at det styrker naboskabet og giver en større tryghedsfølelse. Men boligområderne kan
have svært ved at sætte nabohjælpen i
system, fordi det kræver ildsjæle og en
stram organisering. Mange oplever, at
det er lidt unødvendigt at tilmelde sig
Nabohjælp, når man bor så tæt på hinanden. Men det har faktisk en positiv
effekt, når flere i et område tilmelder
sig den digitale ordning, eller hvis naboerne laver konkrete aftaler med hinanden

Den gode fortælling
Nabohjælp kan være med til at skabe
en god fortælling om et boligområde,
og ordningen er ikke et signal om, at
naboskabet har det svært. Tværtimod
kan nabohjælp bidrage til det gode naboskab og være med til at forebygge
indbrud og utryghed. Det er en god
måde at hjælpe borgere med at hjælpe
hinanden på.
Vejledningen ”Nabohjælp i etageejendomme” er blevet til på baggrund af et
projekt i Vejleåparken i Ishøj, hvor den
Boligsociale Helhedsplan Vejleåparken
og Ishøj Kommune aktivt har arbejdet
med at indføre Nabohjælp i området.
Projektet er evalueret af konsulentvirksomheden Gemeinschaft.
Evalueringen har involveret beboerne
og fagpersoner fra politiet, helhedsplanen og kommunen i fokusgruppeinterviews, og man har foretaget en opsøgende indsats i lokale netværk og på
fællesområder.

Fotokonkurrence
Op til sommerferien, som traditionelt
betyder en stigning i antallet af indbrud, igangsatte DKR og TrygFonden
fotokonkurrencen "Gode Nabogerninger". Konkurrencen satte fokus på det
gode naboskab og skulle minde danskerne om at aftale Nabohjælp, inden
sommerferiesæsonen for alvor gik i
gang.
For at deltage i konkurrencen skulle
man indsende et billede af en god gerning, man har gjort for sin nabo - fx at
tømme deres postkasse, hænge vasketøj op på deres tomme tørresnor eller slå deres græsplæne, når man alligevel var i gang.
Billederne blev lagt op på Nabohjælps
Facebook-, Instagram- og Twitter-profil,
og den bedste nabogerning vandt konkurrencen. Præmien var et besøg af en
Hjem-IS bil til næste vejfest, fælles arbejdsdag eller en anden god anledning i
nabolaget.

Kriminalpræventivt lys
Gevinsten ved Nabohjælp er ifølge de
interviewede beboere en oplevelse af
tryghed. Det er vigtigt, at Nabohjælp
ikke bliver udpeget som et projekt for
socialt udsatte boligområder, for det
appellerer ikke til beboere. Derfor bør
man være omhyggelig med, hvordan
man omtaler Nabohjælpsordningen.
Vejledningen til at komme i gang med
nabohjælpen i etagebyggerier kan hentes gratis på dkr.dk og Nabohjælp.dk/
kommune/.

Fra 2011 til 2015 blev der i gennemsnit
anmeldt 51 % flere indbrud i december end i de øvrige måneder. Det skyldes kombinationen af mange mørke timer, at mange er væk hjemmefra, og
at mange har værdifulde julegaver liggende. I december satte Nabohjælp fokus på, hvordan vi kan bruge lys til at
stoppe juleindbrud. Studier peger på,
at lys – fx sensorstyret udendørs belysning – er et effektiv middel mod indbrudstyvene.
Nabohjælp fik derfor ideen til at få udviklet en ny type lyskæde med indbyggede bevægelsessensorer. Lyskæder
bruges i stor stil i december til at pynte
op, og dette blev kombineret med den
kriminalpræventive virkning. Pærerne
lyser dæmpet og hyggeligt og ligner
enhver anden lyskæde. Men når sen-

Ole har gjort virkelig mange gode nabogerninger. Han har nemlig tilbudt at klippe i alt
22 hække på hele Østerkobbel på Als. Ole
går også mange ture med sin hund og holder øje med folks huse. Det gav en fuldt
fortjent 1. plads i sommerkonkurrencen.

I 2016 rundede Nabohjælp.dk
200.000 tilmeldte danskere. Udover gratis klistermærker, der
sender et klart signal til indbrudstyvene, består Nabohjælp.dk af et
online advarselssystem og en feriekalender, der gør det let at koordinere, hvem der er hjemme
blandt naboerne.
soren bliver aktiveret, lyser kæden
pludselig op med 800 watt (12.000 lumen), hvilket svarer til 30 lamper
tændt på én gang. Det sætter spotlight
på indbrudstyven, når han nærmer sig,
og gør det svært for ham at forblive
uset. Det kan samtidig være med til at
alarmere naboerne.
Lyskæden er udviklet i et begrænset
antal prototyper, som blev udloddet i
december til nye tilmeldte til Nabohjælp.

Itkriminalitet
KRIMINALITET PÅ NETTET FYLDER MERE OG MERE I FOLKS BEVIDSTHED OG
MANGE ER BEKYMREDE FOR AT BLIVE UDSAT FOR IDENTITETSTYVERI, FALSKE
PROFILER OG SNYD MED E-HANDEL. DERFOR ER IT-KRIMINALITET ET AF DKR´S
FOKUSOMRÅDER I DISSE ÅR.

En antologi om it-kriminalitet skal gøre
folk klogere på emnet og give råd om,
hvordan man undgår at komme galt af
sted. Antologien er den første af sin
art i dansk sammenhæng. Den blev
udgivet af DKR i 2016.
Antologien giver et overblik over de
mange forskellige aspekter af kriminalitet på nettet. I en række interviews
giver førende eksperter deres bud på
nogle af fremtidens udfordringer, og
hvordan man fra forskellig hånd arbejder med at forebygge og bekæmpe det.
Antologien er tiltænkt alle, der vil
vide mere om emnet. Også personer,
der i kraft af deres
arbejde har berøring med kriminalitet på nettet eller vil klædes på til at
kunne rådgive andre.
DKR har tidligere udgivet en undersøgelse, der viser, at cirka 3,6 % af danskerne mellem 16 og 74 år blev udsat
for it-kriminalitet i 2014. Det svarer til
omkring 150.000 forurettede og dæk-

ker over identitetstyveri, bedrageri, chikane og forskellige former for afpresning.
Antologien "Når forbrydelser blive digitale", kan bestilles gratis på dkr.dk

Borgermøde i Vanløse
Hvad sker der, når man får stjålet sin
identitet på nettet? Hvor syg bliver
man af en computervirus? Og kommer
Nigeriabreve overhovedet fra Nigeria?
Disse spørgsmål og mange andre fik
borgerne svar på ved et arrangement i
Vanløse Kulturhus i maj.

Anna og Anders (til højre i billedet) fra DKR svarede på spørgsmål om identitetstyveri og
phising

IT-KRIMINALITET ER GENERELT I VÆKST, OG DET
OPTAGER MANGE MENNESKER. VI HAR DERFOR SAMLET DEN VÆSENTLIGSTE INFORMATION, SÅ FOLK KAN BLIVE KLOGERE. OGSÅ
PÅ, HVAD MAN SELV KAN GØRE FOR AT UNDGÅ AT
BLIVE UDSAT FOR DET
Formand for DKR Henrik Dam.

Udover korte oplæg om it-kriminalitet
kunne deltagerne besøge fire workshops og få rådgivning om sikkerhed
og beskyttelse inden for fire områder:
•
•
•
•

De fire workshops blev bestyret af Forbrugerrådet TÆNK, DKR, E-mærket og
Rettighedsalliancen. Borgermødet om
it-kriminalitet var arrangeret af DKR og
Forbrugerrådet TÆNK.

Sikkerhed på mobilen
Identitetstyveri og phishing
Spot-en-fupbutik
Film og musik: Hvad må man, og
hvad må man ikke?

Bid ikke på phishing-krogen
Er det gode nyheder, eksempelvis,
at du har vundet i lotto, arvet fra et
ukendt familiemedlem eller modtaget
et attraktivt forretningstilbud

ja

Du har modtaget en uventet
e-mail - er den fra én,
du ikke kender?

Er mailen fra en virksomhed/offentlig
myndighed?

nej

ja
ja

Er der vedhæftet en fil,
du skal åbne?

ja

nej

nej

Ønsker virksomheden/myndigheden,
at du skal indtaste:
bankoplysninger,
kreditkortoplysninger,
Nem-ID oplysninger,
cpr. nr. og andre
personoplysninger

Læs blot mailen

ja

nej
Læs blot mailen

Slet mailen
– det er sandsynligvis et
bedrageriforsøg

nej

nej

Lad være med at åbne den
vedhæftede fil og slet mailen,
med mindre det er en mail, du
venter.

Slet mailen – der er formentligt tale om en phising-mail.
Virksomheder og offentlige
myndigheder anmoder ikke om
disse oplysninger pr. mail.

Har din ven, familiemedlem,
kollega etc. akut brug for at få
overført penge?

ja
Ring til vedkommende, før du
evt. sender penge. Hvis det
ikke er muligt, så skriv tilbage
og bed vedkommende om at
ringe ”modtageren betaler”.
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Møde
for DKR's
medlemmer
Der er ingen skudsikker metode til at lave det perfekte kodeord.
Men på DKR’s fællesudvalgsmøde i november fik deltagerne tips om
kodeord og masser af viden om it-kriminelles metoder.
Af journalist Thomas Bjerg
Nationalt Cyber Crime Center (NC3)
blødte lidt op på det med aldrig at genbruge kodeord.
Men han skabte også en vis ænstelse:
På et verdenskort viste han igangværende cyberangreb mod danske brugere og virksomheder, og så forklarede
han, hvordan politiet historisk har været bagefter de it-kriminelle, der hurtigt
raffinerer deres metoder.
Annette Høyrup fra Forbrugerrådet
TÆNK styrede mødet.

En lille test afslørede det, som it-eksperter og kriminelle godt ved: Vi genbruger vores kodeord.

”Vi skal være meget forandringsparate, for vi oplever hver eneste dag nye
fupnumre”.
Kim Aarenstrup forklarede, at politiet
flytter resurser fra bl.a. bankrøverier til
it-kriminalitet, som vokser stærkt. Hver
politikreds har nu en it-ingeniør, og
NC3 har oprettet netværket NC3SKYT
for små og mellemstore virksomheder.
Her får de hjælp og varslinger fra FBI
og Europol om de nyeste trusler.

På DKR’s fællesudvalgsmøde på Nationalmuseet svarede 43 fremmødte
medlemmer ja til, at de genbruger kodeord på forskellige tjenester. Kun 5
svarede nej.

lurer på direktører
”Det er basisviden nr. 1: Genbrug aldrig
dit kodeord!”, formanede mødets vært,
Anette Høyrup fra Forbrugerrådet TÆNK,
og satte dagen i gang. Den vekslede
mellem oplæg fra fem eksperter i it-sikkerhed, diskussion og tests af deltagernes viden om cybertrusler.
Flere oplæg kom ind på udfordringen i
at lave et stærkt kodeord, som man let
husker. Centerchef Kim Aarenstrup fra

Et dybt indblik i den kriminelle underverden gav chief technology officer Jan
Kaastrup fra CSIS Security Group.
”Tænk i risk management, og del kodeordene op i vigtige og mere ligegyldige som i
spil, hvor du højst kan tabe lidt småpenge.
Til netbanken skal du lave et meget stærkt
og langt kodeord. Brug specialtegn og dele
af udtryk, som er svære at gætte. Det samme gælder din e-mailkonto”, sagde Kim
Aarenstrup.

Han viste, hvordan kriminelle trænger
ind i virksomheder ved at sende troværdige phishingmails med pdf-filer til
medarbejdere, der ikke har opdateret
deres Adobe-programmer. Når de åbner filen, som tilsyneladende kommer
fra en kollega, installerer hackerne fx

It-kriminelle, der bruger smishing, går
ofte efter virksomheder og er ekstremt
organiserede. De sender lynhurtigt inficerede sms’er ud, når de har købt domæner
med danske virksomhedsnavne
Chief technology officer Jan Kaastrup fra CSIS Security Group

en keylogger. Så de kan se, når medarbejderen taster et kodeord.

e-mails, så de ser ud, som om de kommer fra direktøren.

”De er megasnedige,” sagde Jan Kaastrup om kriminelle, der lurer på virksomhedens direktør og udgiver sig for
ham, når han er i et fly og ikke kan
kontaktes. Det lykkes dem ind imellem
at få medarbejdere til at overføre millioner af kroner til dem ved at hacke direktørens mailkonto eller ved at spoofe

Tips til it-sikkerhed:
• Tjek om dine kodeord til vigtige tjenester er stærke, og skift dem
jævnligt
• Opdater programmer som Adobe,
Flash, Skype, eller lad en tjeneste
holde dem opdaterede

•

•

•

Hold musen hen over links, før du
klikker. Så ser du, hvor de peger
hen. Hvis de ikke matcher afsenderen, er linket nok inficeret
Stol ikke på e-mails med vedhæftede filer. Kriminelle bruger ofte zip-,
rar- eller src-filer.
Tjek, om din mailadresse og kodeord til programmer som Dropbox
og Adobe er lækket på https://haveibeenpwned.com

Borgere lider sjældent store tab, hvis deres betalingskort bliver misbrugt. Men det
kan gå helt galt for virksomheder og myndigheder, hvis it-kriminelle trænger ind i
deres systemer.
Forebyggelseskonsulent Anders Rasmussen, Det Kriminalpræventive Råd

Tryghed
hvor vi bor

Velkommen til Odense. Formand for DKR Henrik Dam bød de mange
deltagere velkommen.

Nabohjælp i etageejendomme. Beboerrepresentant Foday Sankoh,
Vejlåparken og leder af indsatsen i Vejlåparken Mette Ring.

Årets hovedtaler. Professor Lawrence W. Sherman fra
University of Cambridge gjorde publikum klogere på, hvad
der virker og ikke virker. Han nævnte, at en ud af 26 kriminalitetsforebyggende indsatser i USA faktisk forhøjer kriminaliteten. Ifølge ham er det et argument for at arbejde
mere evidensbaseret.

Politisk debat. Fra højre mod venstre: Daværende justitsminister Søren
Pind, formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann, bestyrelsesformand for Boligsocial Udvikling Marie Stærke, ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv Jørgen Ramskov og MF Pernille Skipper (EL), i en
debat om ansvar og løsninger på de problemer, vi oplever i de udsatte
boligområder.

Tryghed var overskriften på årets Kriminalpræventive Dag, som
DKR og TrygFonden afholdt i Odense. mere end 700 fagfolk og eksperter var samlet til en dag fyldt med faglige oplæg og debatter.

Gode låse gør en forskel. Professor Nick Tilley fra University
College London fortalte os, hvordan sikring af private hjem har
spillet en afgørende rolle for nedgangen i antallet af indbrud i
England og Wales.

Odense Havn har gennemgået en gennemgribende forandring, og
Odense Kommune har inddraget forskellige parter i udviklingen af det
nye byrum. Leder Heinz Wolf, Kirkens Korshærs Varmestuer og stofindtagelsesrum holdt blandt andet oplæg.

Med eller imod. Sociolog og forfatter Aydin Soei tiltrak mange mennesker, da han holdt oplæg om modborgerskab og medborgerskab. Han
kom bl.a. ind på, at stigmatiseringen af udsatte boligområder har afgørende betydning for modborgerskabet.
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Kampagnerapport
DKR lancerer i 2017 og 2018 to store
kampagner. For at have det bedste
grundlag at udvikle kampagnerne
på, undersøgte DKR i 2016, hvad der
skaber størst mulig effekt, hvis man
ønsker at flytte holdninger og ændre adfærd.
I samarbejde med Epinion udarbejdede
DKR en stor litteraturgennemgang
som giver noget af svaret på, hvilke
kampagnetyper der virker. I rapporten
”Kriminalitetsforebyggelse og kampagner – en litteraturgennemgang af kampagneteorier, - metoder og – strategier” finder man gode eksempler og
teorier om kampagnearbejde.

Hvad virker?
Litteraturgennemgangen beskriver
blandt andet mekanismerne som 15

forskellige linser. Linserne er baseret på
teorierne om den menneskelige adfærd
og hjælper med at få en bedre forståelse af, hvorfor målgrupper reagerer,
som de gør.
Viden fra rapporten er bl.a med til
at fastlægge, hvilken linse DKR
skal bruge i en stor hælerikampagne i 2017.
Vi deler viden
Rapporten er et inspirationskatalog til alle der arbejder
med kampagner. Indsigter i,
hvorfor en kampagne flopper eller topper, er nemlig
vigtige i dette arbejde.
Rapporten er frit tilgængelig på dkr.dk, så alle kan få glæde af
den, når der skal udvikles effektfulde
kampagner.

Jalousi kan føre til vold
Elever fra hele landet deltog i en
kreativ konkurrence med sange,
film, og tekster, som havde fokus på
vold mellem kærester og voldens
konsekvenser.
Temaet for årets konkurrence var jalousi, som ofte kan være årsagen til, at et
kæresteforhold bliver voldeligt. Tal fra
Statens Institut for Folkesundhed viser,
at omkring 19.500 kvinder og 12.000
mænd mellem 16 og 24 år årligt bliver
udsat for psykisk, fysisk eller seksuel
vold fra en kæreste. Formålet med
konkurrencen var at sprede viden og
bidrage til, at unge bliver mere bevidste om voldens konsekvenser og deres egne grænser.

Jalousi
Jeg er nødt til det
Jeg har en trang til at vide hvad hun laver
Jeg har ret til at læse hendes beskeder
Jeg stoler ikke på hende
Hvis hun ikke modsiger mig sker der ikke noget
Hvis hun taler sandt har hun intet at skjule
Hvis hun lader mig gøre hvad jeg
er nødt til bliver jeg ikke sur
Hvis hun ikke svarer igen slår jeg ikke
Det er lige så meget hendes skyld – man er to i forholdet
Det er hende som ikke vil mig nok
Det er pga. hendes uklare svar og pludselige aftaler
Det er hende der ikke fortæller mig nok
Hun startede problemet
Hun er skylden til det
Hun er selv ude om det
Hun fortjener det
Vinderdigtet fra 3 D, Nærum Gymnasium

Der blev valgt to vindere blandt de næsten 100 bidrag. De to vinderskoler,
Nærum Gymnasium og Allerslev Skole,
fik overrakt præmier af konkurrencens
fagdommere Medina og Kenneth Bøgh
Andersen.
Den kreative konkurrence mod kærestevold er et samarbejdet mellem Ministeren for Ligestilling, Bryd Tavsheden og DKR.
Medina overrakte præmierne til elever fra Allerslev Skole.

DKR på
de sociale
medier
Man kan naturligvis finde DKR på sociale platforme som Facebook,
Twitter og LinkedIn. De sociale medier er blevet en vigtig kanal i
kommunikationen og dialogen med vores brugere.

Nabohjælp har en. Forældrefiduser har
en. Forvildmeddig har en. Og DKR
som organisation har selvfølgelig også
en. Vi taler om Facebooksider, som er
en god måde at komme i dialog med
vores målgrupper.
Med mere end 27.000 følgere er Forældrefidusers Facebookside den absolutte højdespringer, når det gælder rådets
kommunikation til borgerne. Her deler
vi eksempler på gode og nemme klasseaktiviteter, som kan få alle elever
med. Det er med til at styrke fællesskabet i de små klasser. På Facebooksiden hører vi også om forældrenes
bekymringer for mobning og holdningen fx til legegrupper. Selvom det sidste i den grad deler vandene, er diskussionen med til at skærpe
forældrenes bevidsthed om, hvor vigtigt det er at skabe et godt og solidt
fællesskab i klassen fra starten. Det er
netop formålet med Forældrefiduser.
Nabohjælp er også en populær side,
som hver dag får nye følgere. Her kunne man i 2016 fx deltage i konkurrencer
om at vinde en Hjem-Is-bil til vejfesten
om sommeren eller en kriminalpræventiv lyskæde om vinteren. Filmen på
Facebook om lyskæden er set af omkring 220.000 brugere. Mange benytter
også siden til at stille spørgsmål om det
digitale nabohjælpssystem eller få hjælp
til at blive oprettet.

Hvis man arbejder med kriminalitetsforebyggelse, kan det være en god ide at følge
DKR´s facebookside. Her er opslag om nye
tiltag, kriminalpræventiv viden og forskellige
aktiviteter og events.

Facebooksiden Forvildmeddig er primært til
unge. Opslagene henviser tit til rådgivning
om, hvor man kan få hjælp, hvis man har et
konfliktfyldt kæresteforhold.

Forældrefidusers Facebookside.

Nabohjælps Facebookside.

Twitter og LinkedIn
To andre sociale platforme, der fylder
mere og mere i DKR´s kommunikation,
er Twitter og LinkedIn. De bruges særligt i forhold til medier, politikere og
fagfolk. På LinkedIn følger næsten 900
brugere med i, hvad der kommer af ny
viden fra DKR.
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Hvem
står bag
DKR?
mere end 50 organisationer er repræsenteret i DKR. Tilsammen tilbyder medlemmerne en stor alsidig viden, som giver os mulighed
for at bidrage kvalificeret til den offentlige debat og oplysning
om kriminalitetsforebyggelse.

DKR's samlede medlemskreds er plenarforsamlingen, som er det øverste
besluttende organ. Se hvem der sidder
i plenarforsamlingen.
Bestyrelsesfunktionen varetages af
forretningsudvalget. Se medlemmerne
her.
Medlemsrepræsentanterne arbejder
sammen i fire udvalg med hver deres
fokusområde.
Sekretariatet tilrettelægger arbejdet for
DKR’s udvalg og skaber sammenhæng
og dialog på tværs af rådet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalget arbejder med at forebygge
kriminalitet, som begås af og mod erhvervslivet. Udvalget er med til at udbrede kendskabet til helhedsorienterede indsatser i private og offentlige
virksomheder og tager initiativ til indsatser, der kan bruges af virksomheder
for at sikre sig mod kriminalitet.
Udvalget har i 2016 haft it-kriminalitet på
dagsordenen og har bl.a. bidraget til at
udbrede NC3SKYT. Det er Rigspolitiet,
som har etableret et samarbejdsforum
mellem politiet og virksomheder, hvor

Mange små og mellemstore virksomheder undervurderer risikoen for itangreb, som potentielt kan betyde, at
virksomheden må lukke. Initiativer
som NC3SKYT er netop målrettet denne gruppe af virksomheder, og det
giver vi vores fulde opbakning til.
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget John Dybart.

man uformelt og fortroligt kan dele viden om it-angreb mod virksomheder.
Det primære sigte med samarbejdet er
altså ikke efterforskning og retsforfølgning, men forebyggelse og kriminalitetsforstyrrende og skadesbegrænsende aktiviteter.
Selvom der er stort fokus på svind og
arbejdspladstyveri på mange danske
virksomheder, så er det stadig en problematik, hvor vi mangler opdateret viden. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har derfor i 2016 besluttet at få
gentaget en undersøgelse af arbejdspladstyveri, som DKR udførte i 2008.
Denne undersøgelse viste bl.a., at der
på dette tidspunkt var en sammenhæng
mellem tilfredshed med arbejdspladsens ledelse og arbejdspladstyveri. Undersøgelsen viste også, at det primært
er kontorartikler, medarbejdere tager
med hjem uden tilladelse. Opdateret viden på området gør det nemmere at
målrette udvalgets forebyggende indsatser.

Borgerudvalgets medlemmer udbreder DKR´s
rådgivning til borgerne og forskellige faggrupper. De gode råd om at forebygge hæleri er
derfor nået ud i alle kroge af landet og er med
til at klæde borgerne bedre på, så de undgår at
købe stjålne varer, når de handler brugt.
Formand for Borgerudvalget Jette Kammer.

Borgerudvalget
Borgerudvalget arbejder for at styrke
kriminalitetsforebyggelsen blandt borgerne og fremme trygheden i samfundet.
Forebyggelse af indbrud og hæleri har i
2016 haft stor fokus for udvalgets arbejde. Udvalget har derfor været Involveret i udviklingen af DKR’s landsdækkende indsats mod forebyggelse af
hæleri VI KØBER IKKE INDBRUD.

Hælermarkedet i Danmark er så stort
og organiseret, at mange danskere
snydes til at købe stjålne varer. I 2014
blev der i Danmark solgt cirka en million hælervarer til en erstatningsværdi
på omkring tre milliarder kroner. Der
estimeres, at omkring 250.000 danskere køber hælervarer årligt, de fleste
uden at vide det.
Kun to procent af danskerne mener, de
har købt en stjålen vare. Men vi køber
sandsynligvis langt flere stjålne varer,

end vi er klar over. Mange danskere
kommer dermed uforvarende til at
købe indbrud. Borgerudvalget mener
derfor, at dette er en vigtig sag.
DKR vil med indsatsen VI KØBER IKKE
INDBRUD skabe en større bevidsthed
om, at indbrud i private hjem og hæleri
hænger uløseligt sammen. Målet er at
hjælpe folf, så de ikke køber stjålne varer, og dermed gøre det sværere for tyven at afsætte varerne.
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Det er helt centralt for udvalget at kigge på de
problemer, der er koncentreret i mange almene
boligområder og store private udlejningsejendomme. Der er mange helt almindelige mennesker, der bor i et område, hvor de ikke føler sig
trygge i dagligdagen. Det er en af vores opgaver
at gøre noget ved det
Formand for By- og boligudvalget Peter Andersen

By og Boligudvalget

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget arbejder med at forebygge
kriminalitet og fremme tryghed i by- og
boligområder.

Udvalget for Børn og Unge har fokus
på at forebygge kriminalitet og skabe
tryghed ved en helhedsorienteret indsats over for børn og unge. Udvalget
skal bl.a. sikre muligheden for medlemmernes løbende dialog om deres
arbejde og sammenhængen i deres
problemafdækning, deres kriminalpræventive indsats og mulighederne for at
forbedre vilkårene og betingelserne for
den lokale kriminalpræventive indsats.

I 2016 har udvalget fokuseret på (u)
tryghed i almene boligområder og store private udlejningsejendomme. Et
tema i udvalget har været at se på metoder til at skabe social modstandskraft samt effekten af at skabe fysiske
forandringer som åbner boligområderne. Et andet tema har været Nabohjælp i etageejendomme.
Det første tema blev debatteret på et
udvalgsmøde i boligområdet Urbanplanen, hvor Urbanplanens Partnerskab
præsenterede deres sociale og fysiske
indsatser omkring temaet (u)tryghed i
et udsat boligområde.
Det andet tema om Nabohjælp i etageejendomme har udvalget givet faglig
sparring på i forbindelse med en indsats, styret af den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken i Ishøj. Her har
man arbejdet med at udrulle Nabohjælp i et alment etageboligområde.
Erfaringerne er indsamlet ved en evaluering der er udgivet som en rapport,
og en vejledning til almene boligområder, der ønsker at arbejde med Nabohjælp i etageejendomme.

Udvalget har i 2016 haft fokus på de
mest belastede unge, herunder civilsamfundets rolle og de unges vej
gennem systemet. Et væsentligt fokuspunkt for udvalget har været at
komme tæt på den lokale praksis. Udvalget har derfor besøgt Center for Ud-

satte og Kriminalitetstruede Unge
(CUKU) og Ungdommens Røde Kors.
På CUKU blev udvalget bl.a. præsenteret for arbejdet med unge på døgninstitutioner, herunder væsentligheden af
at arbejde med at øge de unges selvindsigt og selvkontrol. Ungdommens
Røde Kors ser på civilsamfundets rolle
i forebyggelsen af ungdomskriminalitet. Udvalget blev bl.a. præsenteret for
Børns Vilkårs Bisidderkorps og deres
arbejde med de udsatte børn og unge.
Derudover har udvalget besøgt Socialstyrelsen, hvor aktører fra kommuner,
politi, anklagemyndighed og sikrede institutioner var samlet for at lave en fælles afdækning af kriminelle unges vej
gennem systemet.

Vi har et fælles ansvar for at forebygge ungdomskriminalitet, vi kan
ikke gøre det alene. Det er derfor
vigtigt, at vi samarbejder på tværs
og inddrager og samarbejder med
civilsamfundet
Formand for Udvalget for Børn og Unge Kim Hansen
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