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– Der er stor anerkendelse af det krimina-
litetsforebyggede arbejde hele vejen rundt. 
Når jeg møder politikere, så har de en stor 
forståelse og velvilje over for området. Det 
er ikke svært at få politisk accept, fordi vi 
bygger vores arbejde på et veldokumente-
ret grundlag. 

Linda Nielsen nævner DKR’s og Tryg - 
Fondens Cost benefit-analyse som et 
initiativ, der har politisk interesse. – Cost 
benefit-analysen viser, at man kan f lytte 

noget, uden at det nødvendigvis koster 
voldsomt meget, og det har selvfølgelig 
vægt. Vi kan bruge analysen som løftestang 
for nogle af de mere langsigtede indsatser, 
som kan være lidt sværere at få opbakning 
til, fordi resultaterne først viser sig på 
længere sigt, siger Linda Nielsen.

Noget, Linda Nielsen har bidt særligt 
mærke i i sit første formandsår, er det 
store engagement hos fagfolk og DKR’s 
medlemmer. – Vores medlemskreds er 

fantastisk. De brænder for sagen og har 
både en bredde og dybde i arbejdet, som 
imponerer mig. Det gør også indtryk, at 
man ude omkring er opmærksom på både 
at bruge den ”klassiske” forebyggelse som 
fx de tidlige indsatser, og gå ind i helt nye 
områder som IT-kriminalitet.

Bandekriminalitet  
og indBrud 
I 2013 har DKR haft særlig fokus på 
forebyggelse af bandekriminalitet, og det 
er der mange gode grunde til. Bande- 
kriminalitet giver en grundlæggende 
utryghed i samfundet, og bandemedlem-
mer står for en stor del af den meget hårde 
kriminalitet. Området er vigtigt, både af 
hensyn til ofrene, samfundet og 
gerningsmændene. 

På trods af et år præget af mange sager 
om kriminelle bander, mener Linda 
Nielsen, at der er lyspunkter. 

Vi skal Både Være tough on crime og smart on 

crime forstået på den måde, at Vi selVfølgelig 

har forståelse for nødVendigheden af straf og 

konsekVens samtidig med, at Vi skal gøre os 

umage med at forhindre, at kriminaliteten 

oVerhoVedet opstår, siger linda nielsen.

Linda Nielsen, formand for DKR

 sammen kan Vi  
nå langt
da linda nielsen satte sig i formandsstolen den 1. januar 2013, Var det med en 

forVentning om, at kriminalitetsforeByggelse er en sag, man skal kæmpe for at 

få lydhørhed for. det har heldigVis Vist sig ikke at holde stik. 



– Den gode nyhed er, at vi ikke skal 
opfinde særlige indsatser over for 
bandemedlemmer. Det er de samme 
knapper, vi skal trykke på, som når vi 
forebygger ungdomskriminalitet generelt. 
Det, vi foreslår, kan måske virke lidt 
simpelt - men det virker. Vi skal starte 
indsatsen tidligt, og vi skal give de unge, 
som er i risiko for at blive tiltrukket af 
bandemiljøet, en særlig støtte. Det kan fx 
være med mentorordninger. Indsatserne er 
både langsigtede og langstrakte. 

kriminalitet tæt  
på Borgerne
Forebyggelse af indbrud har altid været et 
kerneområde for DKR, og i 2013 har 
indsatsen særligt koncentreret sig om at 
udbrede nabohjælpsordningen.  
– Indbrudsforebyggelse har en anden 
karakter end vold og bandekriminalitet. 
Indbrud kommer meget tæt på borgerne. 
Nabohjælp er et godt koncept, men det 
har vist sig at være mere vanskeligt at 
udbrede i praksis, end vi havde forventet. 

Vi skal stadig gøre et arbejde for at 
overbevise folk om de indlysende fordele 
ved nabohjælp, lige som vi skal arbejde 
for, at der skabes politisk lydhørhed over 
for at gøre indbrudssikring af nybyggeri 
til et krav i bygningsreglementet. 

dkr Bygger Bro
Linda Nielsen mener, at der for DKR 
ligger en væsentlig opgave i at pege på, 
hvordan vi alle kan være med til at gøre en 
forskel, så det ikke bare er politikere og 
fagfolk, der har opgaven. DKR skal tænke 
nye tanker om, hvad skal der til for at 
nedbringe kriminaliteten, og hvordan vi 
får alle med i indsatsen. 

DKR skal også være dem, der bygger bro, 
så forskning og viden omsættes til 
virkelighedsnære handlingsværktøjer. 
- Rollen som indsamlere af viden er ikke 
ny for DKR, men der er fortsat mange 
områder, vi kan bliver klogere på. Det helt 
centrale er dog at kombinere den nye 
viden og omsætte den til konkrete 

virkelighedsnære indsatser. Det er det 
svære, men også det, der kan gøre en 
forskel, siger Linda Nielsen.

udsyn mod fremtiden
Når man spørger til fremtiden, så handler 
det for Linda Nielsen både om, at DKR 
skal tage udgangspunkt i det gammel-
kendte og samtidig tænke nyt. – Det 
fremtidige arbejde skal være lidt af det 
samme og noget nyt. Der er mange ting, 
der virker, og dem skal vi holde fast i og 
videreudvikle. Men vi skal også tænke 
nyt, både når det gælder ”gamle områder” 
som den sociale forebyggelse, og når det 
gælder nye kriminalitetsområder som fx 
IT-kriminalitet. Her kan vores opgave 
være at bygge bro mellem forskellige 
aktører i det forebyggende arbejde. 

De mange aktører, der arbejder med 
kriminalitetsforebyggelse, får stor 
anerkendelse og respekt af Linda Nielsen.
- DKR’s styrke ligger i at have så mange 
medlemmer, der har forstand på forskelli-
ge ting. Medlemmerne lægger både 
ekspertise og hjerteblod i arbejdet, men vi 
skal koordinere indsatsen og gøre det 
målrettet i forhold til de områder, vi vil 
f lytte på, siger Linda Nielsen. – Et tæt 
samarbejde mellem alle aktører er stadig 
vores mantra, for det er den eneste måde, 
vi virkelig kan rykke noget i forhold til 
kriminalitetsforebyggelse. Men gør vi det 
sammen, så kan vi nå virkelig langt, 
slutter Linda Nielsen. 

med fare for at det kommer til at lyde Banalt, 

så handler det om ”fælles fodslag” i det 

foreByggende arBejde, og her kan alle Bidrage. 

dkr skal stå for det langsigtede og grundige, 

som inVolVerer mange forskellige aktører. Vi 

ser måske ikke resultaterne i morgen, men Vi 

Ved, de kommer. det skal Vi holde fast i. 

Linda Nielsen, formand for DKR

DKR SKal VæRe ViSionæRe, ViDenDe og 

ViRKeligheDSnæRe. MeD Det MeneR jeg,  

at Vi SKal VæRe FReMSyneDe og tænKe nyt 

SaMtiDig MeD, at Vi inDSaMleR ViDen, DeR 

Kan gøRe oS KlogeRe. Men VoReS ViDen SKal 

SelVFølgelig oMSætteS til KonKRete 

inDSatSeR og anBeFalingeR, DeR Kan gøRe 

en FoRSKel FoR SaMFUnDet og BoRgeRne, 

hViS aRBejDet SKal giVe Mening. 

Linda Nielsen, formand for DKR
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Der er ikke noget hurtig løsning på 
ungdomskriminalitet og bandekonflikter. 
Man skal sætte ind tidligt, hvis man vil 
forebygge, at unge havner i bander. Det 
var budskabet fra DKR’s formand Linda 
Nielsen, da hun deltog i en debat med 
justitsminister Morten Bødskov og 
formand for Børnerådet Per Larsen på 
Folkemødet på Bornholm.

Her blev det debatteret, hvad man skal gøre 
for at undgå, at unge bliver rekrutteret til 
bander. Linda Nielsens budskab var klart. 
Hvis man vil bandeproblematikken til 
livs, skal indsatsen starte fra barnsben og 
strække sig til de unge bliver voksne. De 
helt tidlige indsatser i forbindelse med 
graviditet og fødsel er lige så vigtige som 
indsatserne over for unge, der allerede er i 
et kriminelt miljø.

I debatten blev der efterspurgt en mere mål- 
rettet og konsekvent indsats fra kommunerne, 
og DKR mener, at kommunerne skal gøre 

langt mere for at dokumentere og fortælle 
om de bedste forebyggende eksempler, så 
de kan inspirere andre. 

nuanceret syn på grupper
Indsatser over for unge, der færdes i 
krimi nelle grupper, tager typisk udgangs-
punkt i de unge som enkeltpersoner. DKR 
peger på vigtigheden af også at arbejde 
med gruppeindsatser, hvor man ser på de 
unge i gruppesammenhæng. Rapporten 
’Problemskabende Ungdomsgrupper i 
Danmark’ fra DKR giver eksempler på, 
hvordan dette arbejde kan tilrettelægges. 

Selv om unge i grupper generelt kan gøre 
folk utrygge, skal man passe på med 
automatisk at forbinde dem med noget 
kriminelt. I rapporten skelnes der mellem 
tre typer grupperinger: 

	 	Bekymrende vennegrupper, som 
primært består af unge i alderen 12-17 
år, der finder sammen om rusmidler.  

De socialiserer på gaden og i offentlig-
heden, men uden at have et særligt 
område.

	 	Territorielle, uroskabende ungdoms-
grupper, der primært består af unge i 
alderen 13-23 år. De er altid knyttet til 
et geografisk område (boligområde, 
kvarter eller bydel) og kender typisk 
hinanden fra opvækst samme sted.

	 	Kriminelle ungdomsgrupper, der ligner 
de territorielle, uroskabende ungdoms- 
grupper, men adskiller sig ved at have 
tættere relationer til voksne kriminelle 
fra rocker- og bandemiljøet og i 
forlængelse heraf begår mere alvorlig 
kriminalitet.

Et mere nuanceret syn på ungdomsgrup-
perne kan gøre det nemmere for fagfolk at 
sætte ind med de mest relevante forebyg-
gende indsatser.

55 professionelle fagfolk fra 12 forskellige 
kommuner er i rapporten interviewet om 
deres arbejde med de unge i lokalområdet. 
Kun tre ud af de 12 kommuner havde 
kriminelle ungdomsgrupper, mens de 
territorielle, uroskabende ungdomsgrupper 
forekom i alle 12 områder. De bekymrende 
vennegrupper var i otte ud af 12 besøgte 
områder.

  Rapporten findes på dkr.dk

Vejen ud af 
ungdomskriminalitet
unge i kriminelle grupper og foreByggelse af Bandekriminalitet fylder meget 

Både i samfunds deBatten og i dkr’s arBejde. rådet tog i løBet af 2013 fat på at 

udBrede Viden om kriminelle grupper, at skaBe deBat om foreByggelse og 

resocialisering og at udVikle et Værktøj til at måle, hVilke samfunds mæssige 

omkostninger og geVinster forskellige foreByggende projekter har.

det er Vigtigt at inVitere de unge ind i 

samfundets fælles skaB, så de har et alternatiV  

til fællesskaBet i Banderne. Bandemedlemmer 

har også håB og drømme for fremtiden.

Linda Nielsen, formand for DKR



dkr’s mål frem til 2017

Vi Vil neDBRinge antallet aF De MeSt KRiMinelle Unge. 
Det Vil Vi Bl.a. gøRe VeD at: 

  StyRKe De KRiMinelle UngeS tilKnytning til SKolen. 
hViS De Unge Kan FaStholDeS i SKolen, Kan Det VæRe 
MeD til at FoReBygge UngDoMSKRiMinalitet. 

  Sætte inD oVeR FoR Den Del aF en gaDeoRienteRet 
liVSStil, DeR Kan FReMMe KRiMinaliteten BlanDt 
Unge. FRitiDStilBUD MeD Mening og MÅl Kan ogSÅ 
VæRe MeD til at holDe De Unge pÅ Den Rigtige SiDe  
aF loVen.

  UnDeRSøge, hVilKen eFFeKt inDiViDUelle RiSiKo-
FaKtoReR SoM Fx aDhD haR pÅ KRiMinalitet. RiSiKo- 
FaKtoReR Kan gøRe BøRn og Unge SæRligt SÅR BaRe i 
FoRholD til KRiMinalitet. MeD ny ViDen pÅ oMRÅDet, 
Kan Vi MÅlRette VoReS FoReByggenDe aRBejDe BeDRe.

  hjælpe loKalRÅD og KoMMUneR MeD at FoReBygge,  
at BøRn og Unge tiltRæKKeS aF KRiMinelle gRUppeR.



dkr’s fællesudValgsmøder 
en gang oM ÅRet MøDeS DKR’S MeDleMMeR og UDVeKSleR eRFaRingeR og 

inSpiReReR hinanDen pÅ tVæRS aF De FiRe UDValg og plenaR FoRSaMlingen.  

DeR VælgeS et teMa FoR MøDet, SoM haR ReleVanS FoR alle MeDleMSoRganiSationeR.

de seneste års temaer
2010   tV-oVeRVÅgning. ViRKeR Det – og hVaD MeD etiKKen?

2011  UngDoMSKRiMinalitet i SæRligt UDSatte BoligoMRÅDeR

2012  FRiVilligt aRBejDe og aKtiVe BoRgeRe i Den KRiMinal  pRæVentiVe inDSatS

2013 ReSocialiSeRing
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kan det Betale sig  
at foreBygge?
Et væsentligt indsatsområde for DKR er 
at dokumentere, om forebyggelse betaler 
sig – eller rettere, hvilke samfundsøkono-
miske omkostninger og gevinster, der er 
ved forskellige indsatstyper. I 2013 forelå 
den første egentlige cost-benefit-analyse 
af kriminalitetsforebyggende indsatser. 

I rapporten ”Samfundsøkonomisk cost-benefit- 
analyse af kriminalpræventive indsatser” 
fremlægges en model for, hvordan 
samfundsøkonomiske gevinster og 
omkostninger kan beregnes. Rapporten 
viser også gevinster og omkostninger ved 
tre konkrete kriminalpræventive indsatser: 
’Alle de andre gør det’, der er et undervis-
ningsmateriale til 6. klasse, ’Den korte snor’, 
der er en indsats i Københavns Kommune 
målrettet børn og unge med uroskabende 
adfærd og ’RNR-tilsyn’, der kan anvendes 
som et redskab til at tilrettelægge en 
rehabiliterende indsats. Cost-benefit-
beregneren fra analysen afprøves i to test- 
kommuner frem til februar 2014, hvorefter 
det afgøres, hvordan den anvendes fremad- 
rettet.

Rapporten er udarbejdet af seniorrådgiver 
ved CBS Rasmus Højbjerg Jacobsen som 
en del af DKR’s Cost-benefit-projekt i 
samarbejde med TrygFonden. 

  Rapporten findes på dkr.dk

dkr møder praksisfeltet 
En vigtig del af DKR’s arbejde er at 
komme ud og møde praktikere og fagfolk, 
der arbejder med forebyggende indsatser i 
forhold til børn og unge. DKR har i 2013 
deltaget med oplæg ved f lere konferencer, 
og været med til møder og arrangementer 
med samarbejdspartnerne fra både 
myndigheder og frivillige foreninger. DKR 

har bl.a. en tæt og god dialog med SSP- 
Samrådet, lokalråd og SSP-folk i forskellige 
kommuner, Politiet, Ungdoms ringen, 
Ungdommens Røde Kors og mange f lere. 
Et særligt tema, der er interesse for lokalt, 
er mentor- og fritidsindsatser for børn og 
unge i udsatte livssituationer. Hvad skal der 
skal til for, at de har en positiv frem for 
skadelig virkning? Et andet efterspurgt tema 
er problemskabende ungdomsgrupper og 
bander. Hvordan kan vi forstå baggrunden 
og processerne bag deres aktiviteter og fore - 
bygge gruppe relateret kriminalitet? Der er 
også interesse for at høre om, hvordan man 
bruger mentorer i forhold til uddannelse og 
arbejde, og som hjælp til unge og voksne til 
at komme ud af kriminalitet. DKR har des- 
uden præsenteret og diskuteret spørgsmål om,  
hvilke fordele og begrænsninger, der er ved 
at bruge frivillige i det forebyggende arbejde. 
Samarbejdet med praksisfeltet har stor be - 
tydning for DKR’s arbejde, for det er her, 
DKR får en fornemmelse af de problem-
stillinger, der er behov for at sætte fokus  
på lokalt. 

myter om kriminalitet
DKR’s Borgerudvalg tog i 2013 initiativ 
til at afdække danskernes holdning til 
kriminalitet og kriminelle. Undersøgelsen 
giver et fingerpeg om, hvilke myter, der 
trives i befolkningen, og hvor DKR kan gøre 
mere for at formidle viden om kriminalitet 
og forebyggelse. 

Undersøgelsen viser, at mange af os tror, 
at det står værre til med kriminalitets-
udviklingen, end det faktisk gør. Antallet 
af anmeldte straffelovsovertrædelser er 
faldet med 10,4 % fra 2009 til 2012, men 
alligevel tror halvdelen af danskerne, at 
kriminaliteten i Danmark er på vej op. 
Det skæve billede af kriminalitetsomfanget 
kan være med til at skabe unødvendig 
utryghed, og derfor er det vigtigt at få 

fortalt, at det faktisk går rigtig godt med 
at forebygge kriminaliteten herhjemme. 

ja til resocialisering  
– Bare ikke på  
min arBejdsplads

Det står heller ikke så godt til med vores 
vilje til at ville inkludere tidligere straffede 
i fællesskabet. Selvom 90 % af danskerne 
mener, at tidligere straffede skal have 
mulighed for at blive en del af samfundet 
igen, så vil de færreste give dem chancen, 
hvis de selv skal medvirke til det. 82 % af 
os vil have svært ved at acceptere en ny 
kollega, som er dømt for voldtægt, og 48 % 
vil have svært ved at acceptere en ny 
kollega dømt for tyveri. 

Netop resocialisering af tidligere straffede 
var temaet for DKR’s fællesudvalgsmøde, 
hvor medlemmer fra rådets fire udvalg 
deltog. Overskriften for mødet var ”Når 
en indsat bliver løsladt”. 

På mødet drøftede deltagerne, hvordan 
DKR’s medlemsorganisationer kan bidrage 
til, at tidligere indsatte bliver støttet i 
processen fra at være indsat til at indgå i 
en hverdag uden for fængslet. Deltagerne 
havde forud for diskussionerne hørt om de 
udfordringer, der er på vejen fra at være 
indsat til løsladt. På programmet var også 
indlæg om Kriminalforsorgens, kommu-
nernes og boligselskabernes arbejde med at 
få en løsladelse til at fungere godt, så den 
løsladte ikke havner i ny kriminalitet. 

Resocialisering er et tema, som DKR fortsat 
har fokus på. I starten af 2014 er der 
lanceret to film, som skal få arbejdsgivere 
til at give tidligere straffede en chance på 
arbejdsmarkedet, og tidligere straffede til 
at tro på, at det er muligt, at få et job.

dkr mener

DeR eR ingen enKle løSningeR pÅ UDFoRDRingen MeD 
UngDoMSKRiMinalitet. Det KRæVeR inDSatSeR BÅDe pÅ KoRt 
og pÅ langt Sigt. DanMaRK haR en lang og VæRDiFUlD 
tRaDition FoR KooRDineRing aF inDSatSeR MeD SSp. Det eR 
en inDSatS, SoM eR loKalt FoRanKRet, og hVoR Man SætteR 
inD pÅ FleRe FRonteR SaMtiDigt. DKR MeneR, Det giVeR De 
BeDSte ReSUltateR.
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Udvalget medvirker til, at DKR’s rådgiv- 
ning tager udgangspunkt i erhvervs livets 
behov for viden og indsatser på området.

en ny chance
Udvalget har i 2013 særligt beskæftiget sig 
med resocialisering af tidligere kriminelle. 
Udvalget ønsker, at f lere gerningsmænd 
efter udstået straf får beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet, så de ikke falder tilbage 
i kriminalitet. Dette er også med til at 
skabe større tryghed i samfundet generelt.

En væsentlig hindring for, at tidligere 
kriminelle ansættes, er virksomhedernes 
brug af straffeattester ved ansættelses -
samtaler. Det er udvalgets opfattelse, at 
digitaliseringen af straffeattester, som 
skete i 2013, kan indebære en risiko for, at 
virksomheder i stigende omfang vil se en 
straffeattest, før ansættelse. Det vil kunne 
gøre det endnu sværere for tidligere 
straffede af komme ind på arbejdsmarkedet. 

Derfor har udvalget igangsat en indsats, der 
på den ene side skal bidrage til, at arbejds - 
giverne bruger straffeattester med større om- 
tanke, og på den anden side giver de tidligere 
straffet et mere realistisk syn på deres egne 
muligheder og de krav, arbejdsgivere stiller.

sVind og kædesVig
Sammenhængen mellem svind og arbejds- 
miljø, social kapital og ’antisocial adfærd’ 
har været et tema, udvalget har beskæftiget 
sig med i nogle år. Udvalget har fået gennem- 
ført et litteraturstudie om ’Social kapital og 
svind på arbejdspladsen’. Hovedkonklusionen 
i litteraturstudiet er bl.a., at der er en 
sammenhæng mellem medarbejdernes op- 
levelse af retfærdighed og svind på arbejds- 
 pladsen, og at ærlig kommunikation og gode 
relationer mellem leder og medarbejdere 
mindsker svind.

Sammenhængen er dog kun sparsomt 
belyst, da der ikke findes mange undersø-
gelser af området. Udvalget ønsker derfor

at udforske emnet mere i de kommende år.

  Rapporten findes på dkr.dk

Udvalget har indledningsvis drøftet 
problemstillingerne om kædesvig, som 
vurderes at indebære en risiko for skatte - 
unddragelser. Ved kædesvig påtager en 
virksomhed sig at udføre en serviceydels e, 
men virksomheden bruger forskellige under- 
leverandører til at udføre opgaven. Det 
sidste led i kæden udbetaler lønnen sort, og 
derved snydes statskassen for skat og moms.

Udvalget vil i samarbejde med de enkelte 
medlemsorganisationer arbejde videre med 
dette sagskompleks i det kommende år.

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 til at sikre sig mod kriminalitet. 

 erhVerVs- og  
 arBejdsmarkeds-
 udValget

der er opfundet mange tekniske løsninger, som 

skal modVirke sVind på arBejdspladser. det har 

dog ikke i særlig grad formindsket sVindet, og 

derfor er det tid at gå nye Veje. Vi skal kigge på 

den loyalitet, tillid og Vilje til at skaBe en god 

arBejdsplads, som ledere og ansatte har. heri 

Bør der ligger mange muligheder for at minimere 

sVindet.

Ebbe Andersen, formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
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aRBejDSMaRKeDet MÅ FoRStÅ, at tiDligeRe StRaFFeDe SKal haVe 

en MUligheD FoR at KoMMe ViDeRe MeD DeReS liV. alle haR nogle 

KoMpetenceR, SoM Kan BRUgeS pÅ en aRBejDSplaDS, og 

ViRKSoMheDeRne SKal iKKe SoRteRe en tiDligeRe StRaFFet FRa, 

Blot FoRDi anSøgeRen eR tRÅDt FoRKeRt pÅ et tiDSpUnKt i Sit liV.  

Ebbe Andersen, formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

  post danmark

  tekniQ 
installatørernes 
organisation

  dansk erhVerV

  dansk låsesmede 
forening

  hk-handel

  lo - landsorganisa-
tionen i danmark

  ingeniørforeningen  
i danmark

  sikkerhedsBranchen 

  skat

  forsikring & pension

  high:fiVe

  dansk Byggeri

  serViceforBundet

  politiet

  justitsministeriet

  coop danmark 

  håndVærksrådet

  danmarks 
Vejlederforening

i udValget sidder  
repræsentanter fra

tema

UDValget haR i 2013 taget initiatiV til to SMÅ FilM oM ReSocialiSeRing aF tiDligeRe 

KRiMinelle pÅ aRBejDSMaRKeDet.

   se filmene på dkr.dk
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 Børn og unges triVsel
kortlægning af metoder 
til at foreBygge 
ungdomskriminalitet
SFI har på vegne af DKR og TrygFonden 
kortlagt den nyeste viden om effektive 
metoder til at forebygge kriminalitet 
blandt unge.  Kortlægningen med titlen  
”Systematic Review of Youth Crime Prevention 
Interventions” skal bruges som inspiration 
til projektet ’Forebyggelse af ungdoms-
kriminalitet’, hvor DKR og TrygFonden 
ønsker at reducere andelen af de mest 
kriminelle unge ved hjælp af evidensbase-
rede metoder. 

Kortlægningen viser, at de mest succesful-
de kriminalitetsforebyggende indsatser 
over for unge er dem, der inddrager f lere 
aspekter af de unges liv, og både arbejder 
med den unge selv, familien og det miljø, 
de indgår i. Det er ofte længerevarende 
indsatser, hvor man følger familien i 
mindst et halvt år, der har en effekt. 
 
Kortlægningen viser også, at mange 
indsatser slet ingen effekt har, og nogle 
har endda en negativ effekt på de unges 
liv. Det understreger, hvor vigtigt det er at 
være velovervejet i sit metodevalg, og at 
vælge metoder, der virker. 

Kortlægningen tager udgangspunkt i ind- 
satser, der er blevet evalueret mellem 2008 og 
2012 – i alt 56 af slagsen, fortrinsvis fra USA.  

Børn og unges selVkontrol
Lav selvkontrol er blandt de mest veldoku-
menterede risikofaktorer, når det gælder børn 
og unges risiko for at havne i kriminalitet. 
Derfor er det væsentligt at vide, om der findes 
metoder, der kan styrke børn og unges selv- 
 kontrol. Det kan være en betydningsfuld 
forebyggende vej i forhold til kriminalitet. 
Oxford Research har for DKR udarbejdet 
en systematisk kortlægning af metoder, der 
netop styrker børn og unges selvkontrol. 
Helt overordnet er budskabet positivt: der er 
dokumentation for, at selvkontrol kan trænes.
I rapporten ”Børn og unges selvkontrol” 
beskrives og vurderes en lang række 
indsatser målrettet børn, unge og/eller 

deres forældre eller lærere. Indsatserne kan 
på forskellig vis styrke selvkontrol hos 
børn og unge i alderen 7-17 år. 

Særligt forskellige former for forældre-
træning har en dokumenteret positiv 
virkning hos børn op til 12-årsalderen. 
Eksempler på forældretræningsprogram-
mer er Parent Management Training 
Oregon (PMTO), De Utrolige År (DUÅ), 
COPE og Komet. 

Social færdighedstræning viser også 
lovende resultater i nogle former og over 
for nogle grupper, men der er endnu ikke 
påvist positive effekter af denne type 
indsats i de skandinaviske lande. 

Andre metoder, der er beskrevet i 
kortlægningen er: 

	 Vredes- og aggressionshåndtering
	 	Kognitiv adfærdsterapi 
	 	Familiebaserede indsatser 
	 	Multimodal adfærdsterapi 
	 	Skolebaserede indsatser. 

DKR har med rapporten et velkvalificeret 
fundament for det videre arbejde med at 
mindske antallet af de mest kriminelle unge.

  Begge rapporter findes på dkr.dk

unges sociale oVerdriVelser
DKR lancerede tilbage i 2012 en særlig 
kampagneindsats mod knive i nattelivet, 
og i forlængelse af kampagnen blev der i 
2013 udgivet et digitalt undervisnings-
materiale til udskolingen og ungdoms-
uddannelser. Undervisningsmaterialet 
tager udgangspunkt i de sociale overdrivelser, 
unge har om omfanget af knivvold. 

En tredjedel af alle unge tror, at mange har 
kniv med i nattelivet, selvom det i realiteten 
er under én procent. Det digitale under-
visningsforløb skal rette op på de unges 
fejlopfattelse.

Det digitale undervisningsforløb forebygger 
risikoadfærd gennem social pejling, hvor 
man i forløbet påviser over for de unge, at 
langt færre går med kniv, end de unge 
antager, og at der netop derfor ikke er 
grund til at bære kniv.

Undervisningsforløbet er udviklet i sam- 
arbejde med Clio Online og er gratis og 
tilgængeligt på 

www.samfundsfaget.dk/temaer. 

http://www.samfundsfaget.dk/temaer


dkr’s mål frem til 2017

Vi Vil neDBRinge antallet aF De MeSt KRiMinelle 
Unge, Bl.a. VeD at: 

  aRBejDe FoR, at alle BøRn og Unge tRiVeS i SKolen. 
SKoletRiVSel eR neMlig en VæSentlig FaKtoR i 
FoRholD til at FoReBygge UngDoMSKRiMinalitet. 

  UnDeRSøge, hVilKen eFFeKt inDiViDUelle 
RiSiKoFaKtoReR SoM Fx aDhD haR pÅ KRiMinalitet. 
RiSiKoFaKtoReR Kan gøRe BøRn og Unge SæRligt 
SÅRBaRe. MeD Den nye ViDen pÅ oMRÅDet Kan Vi 
MÅlRette VoReS FoReByggenDe aRBejDe BeDRe.

Vi Vil neDBRinge antallet aF FleRgangSoFRe,  
Bl.a. VeD at: 

  aRBejDe MeD UngeS noRMeR og ViDen oM, hVaD et 
goDt KæReSteFoRholD eR, og DeReS eVne til at 
Sætte gRænSeR i et FoRholD. 

  RÅDgiVe Unge oM, hVoRDan De UnDgÅR VolD i 
natteliVet, og ViDeReUDViKle VoReS RÅDgiVning  
pÅ oMRÅDet.
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når man er i sit første kæresteforhold, Ved man ikke 

nødVendigVis, hVad et sundt og godt forhold er. derfor er det 

Vigtigt at påVirke unges normer, lære dem om grænser og om at 

sige fra oVer for krænkende adfærd så tidligt som muligt. 

Linda Nielsen, formand for DKR.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

 7,4%
 4,8%
BliVeR ÅRligt UDSat FoR pSyKiSK, FySiSK 
elleR SeKSUel VolD i et KæReSteFoRholD

Unge 
KVinDeR 
MelleM 
16-24 ÅR

Unge 
MænD 
MelleM 
16-24 ÅR

unge mod kæresteVold
DKR stod i 2013 for femte år i træk bag en kreativ konkur-
rence mod kærestevold. Konkurrencen er rettet mod 8.-10. 
klassetrin samt ungdomsuddannelser, og er et samarbejde 
med Ministeriet for Ligestilling og foreningen Børn og Unge 
i Voldsramte Familier.

Målet med konkurrencen er at lære de unge at genkende 
forskellige former for vold – både den psykiske og fysiske. 
Voldelige forhold begynder ofte med en psykisk optakt, hvor 
kæresten dominerer og kontrollerer. At blive nedgjort, 
ydmyget og få kontrolleret mails og sms’er er tegn på psykisk 
vold, der kan ende i fysisk vold.

Vinderklasserne fik overrakt præmierne på Designmuseet i 
København af ligestillingsminister Manu Sareen, formand 
for Børn og Unge i Voldsramte Familier Kirsten Hermansen 
og formand for DKR Linda Nielsen. 

Præmieoverrækkelse på Designmuseet. Maleriet vandt i kategorien ’billedkunst’.
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seksuelle oVergreB
Op mod hver femte unge pige eller kvinde 
har været udsat for seksuelle overgreb fra 
en jævnaldrende. Men der er kun sparsom 
viden om effekten af de forebyggende 
indsatser på området. Man ved, hvordan 
man ændrer de unges holdninger til 
emnet, men ikke hvordan man mindsker 
forekomsten af overgrebene.

Det viser forskningsoversigten ’En 
systematisk kortlægning af programmer/
metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb 
blandt unge’, der er foretaget af Syddansk 
Universitet for DKR og TrygFonden.

Oversigten giver en platform til at udvikle, 
afprøve og teste nye programmer. Mange 
af de kortlagte indsatser mod seksuel vold 
er sat i gang, efter den seksuelle vold er 
sket. Der er derfor behov for at styrke den 
primære forebyggelse. 

En del af de seksuelle overgreb blandt 
unge sker i kæresteforhold, og det er et 
område DKR har haft fokus på i en række 
år. Omkring 7,4 % unge kvinder og 4,8 % 
unge mænd mellem 16-24 år bliver årligt 
udsat for psykisk, fysisk eller seksuel vold 
af en kæreste, viser tal fra Statens Institut 
for Folkesundhed. Helt unge kvinder med 
begrænset erfaring med kæresteforhold er 
mest udsatte.

Flere danske undersøgelser viser desuden, 
at kærestevold øger risikoen for psykiske 
problemer. Det kan resultere i tristhed, 
søvnbesvær og et hyppigere forbrug af 
lægemidler mod angst og depression. I 
den mere alvorlige kategori kan det også 
føre til selvskadende adfærd og selv-
mordsforsøg. Følgerne af kærestevold og 
seksuel tvang i ungdomsårene er i det hele 
taget omfattende, og både ofre og krænkere 
oplever sociale, fysiske og personlige 
omkostninger.

  Forskningsoversigten findes på dkr.dk

forældrefiduser
Det bedste forældre kan gøre for deres 
eget barns trivsel i skolen, er at investere i 
fællesskabet. Derfor er TrygFonden, Skole 
& Forældre og DKR ved at udvikle en 
værktøjskasse, der skal gøre det nemmere 
for forældre i indskolingen at danne 
forældresamarbejder, der også rækker 
uden for skoletiden. Målet med forældre-
samarbejdet er, at alle klassens børn er 
med i fællesskabet. 

Forældrene får bl.a. en række gode råd til 
samarbejdet og fællesskabet på hjemme-
siden Forældrefiduser.dk. Med fiduserne 
kan forældrene tage medansvar for en 
klasses sammenhold og evne til at inkludere 
alle i fællesskabet.

Særligt lærerne spiller en afgørende rolle  
i den indledende fase, når forældresam-
arbejdet skal etableres, og forældremøderne 
er et oplagt sted at starte og vedligeholde 
forældresamarbejder. Derfor er en del af 
materialet i værktøjskassen udviklet til 
forældremøder. 

I 2013 er forældrefiduserne og andre af 
værktøjskassens redskaber blevet testet i 
en række 0. og 1. klasser. Pilottesten viser, 
at forældrefiduser påvirker forældresamar-
bejdet positivt og understøtter et tættere, 
mere omsorgsfuldt og inkluderende fælles- 
skab. Indsatsen får f lere forældre på banen 
og skaber nye kontakter på tværs af forældre- 
gruppen. Materialet tilpasses nu lærernes 
og forældrenes tilbagemeldinger, og i 
sommeren 2014 udsendes forældrefiduserne 
til alle landets grundskoler. 

FoRælDReFiDUSeR
gode grunde til at Bygge forældrerelationer 

  FoRDi KenDSKaB øgeR SanDSynligheDen FoR FoRStÅelSe, tilliD og accept 

  FoRDi KenDSKaB aFhjælpeR MiSFoRStÅelSeR, USiKKeRheD og FRUStRationeR

  FoRDi pRoBleMeR tacKleS BeDSt, nÅR Man pÅ FoRhÅnD KenDeR hinanDen

  FoRDi SaMMenholD oMKRing BøRn SKaBeR SaMMenholD MelleM BøRn 

  FoRDi SaMaRBejDe FoReByggeR KonFliKteR, DRilleRi og MoBning
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Samarbejdet mellem sociale myndigheder, 
skole og politi (SSP) har været et kerne     - 
område siden DKR blev grundlagt, og SSP- 
samarbejdet er stadig et bærende element  
i forebyggelsen af ungdomskriminalitet.  
I de senere år har udvalget for Børn og 
Unge også beskæftiget sig med, hvordan 
man kan opbygge andre netværk, som  
er med til at fremme kriminalitets- 
forebyggelse.

Udvalget diskuterer forskellige udviklings- 
muligheder i det forebyggende arbejde og 
inspirerer til nye indsatser, der kan forebygge 
børn og unges kriminalitet. 

netVærk med Bred 
samfundsmæssig forankring
Styrken i udvalget for Børn og Unge er den 

brede deltagerkreds, som trækker tråde ud 
til alle hjørne af det forebyggende arbejde. 
Involveringen af både centrale myndigheder, 
foreninger og praksisfelt er med til at berige 
udvalget og dermed hele DKR’s organisation. 

Udvalget har i 2013 særligt beskæftiget sig 
med risikofaktorer og beskyttende faktorer 
i forhold til børn og unges kriminalitet. 
Det har optaget udvalget, hvem de særligt 
sårbare unge er, og hvordan man laver en 
systematisk risikovurdering af børnene. 

indsatser, der  
rodfæstes lokalt
Et centralt spørgsmål for udvalget er, 
hvordan man implementerer og forankrer 
projekter, så indsatsen ikke ophører, når 
projekterne afsluttes. I 2013 har 

medlemmerne særligt drøftet projekter i 
udsatte boligområder, og hvordan 
fritidsområdet kan bruges i det forebyg-
gende arbejde. 

Udvalgets medlemmer deler viden og 
erfaringer med forebyggende indsatser,  
og er optagede af, hvad der ligger bag den 
faldende kriminalitet, og hvordan man 
lokalt kan bruge evidensbaseret viden. 

Udvalget har særlig fokus på og giver input 
til DKR og TrygFondens tre store projekter 
om hhv. Forældrefiduser, Forebyggelse af 
ungdomskriminalitet og Mentor- og fritids - 
indsatser for unge i risiko.

 udValget 
 for Børn 
 og unge
udValget arBejder med at foreBygge Børn og unges kriminalitet og styrke det 

lokale tVær faglige samarBejde. ud Valget har fokus på helhedsorienterede 

indsatser, der er rettet mod Børn og unge, og som inVolVerer alle releVante 

aktører – Både fagfolk, familier og Børnenes Vennekreds.

det er positiVt, at ungdoms kriminaliteten er faldet markant 

gennem årene, og den udVikling skal Vi holde fast i. Vi skal 

opBygge faglige netVærk, som kan gå nye Veje i det foreByggende 

arBejde.

Kim Hansen, formand for Udvalget for Børn og Unge



FoReByggelSe aF UngDoMSKRiMinalitet eR iKKe Blot et aRBejDe 

FoR KRiMinalpRæVentiVe FagFolK. Vi haR alle et anSVaR FoR, at 

BøRn og Unge tRiVeS, Men Mange VoKSne haR SVæRt VeD at Se, 

hVilKen Rolle, De Kan Spille. DeRFoR liggeR DeR en opgaVe i at FÅ 

Det gjoRt Synligt, at SelV en lille inDSatS Kan haVe StoR ViRKning. 

Kim Hansen, formand for Udvalget for Børn og Unge

  askoVfonden

  Bupl

  Børnesagens fællesråd

  center for Boligsocial 
udVikling

  danmarks idræts-
forBund

  danmarks 
lærerforening

  danmarks pædagogiske 
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Vejlederforening
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socialrådgiVerforening

  dansk sygeplejeråd

  danske regioner

  foreningen af 
fængselsinspektører  

og Vicefængsels   -
inspektører
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  goda - foreningen gode 
alkoholdninger

  justitsministeriet

  kriminalforsorgen

  landsforeningen af 
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  uddannelsesforBundet
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nelsernes 
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  underVisnings-
ministeriet

  aarhus uniVersitet

i udValget sidder
repræsentanter fra

UDVa lget FoR BøRn og Unge | 17
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støtte til
 lokale projekter
tænd-sluk-ure mod indBrud
Den mobile politistation fra Københavns 
Vestegns Politi kørte i november og 
december 2013 rundt i politikredsen for at 
vejlede borgerne om indbrudssikring og 
nabohjælp. Den mobile politistation kørte 
ud til indbrudsplagede områder, og her 
kunne borgerne henvende sig og få en 
snak med lokale politifolk om, hvordan 
man sikrer sit hjem mod indbrud. Med sig 
havde politiet omkring 500 tænd-sluk-ure 
til uddeling til de fremmødte beboere. 
Indsatsen skulle være med til at forebygge 
indbrud i forbindelse med julen.

DKR har støttet projektet med ca.  
10.000 kr. til tænd-sluk-ure.

ungeprofilundersøgelser
SSP-Samrådet i Sydøstjyllands kreds 
gennemførte i 2009 og 2012 ungeprofil-
undersøgelser i 7.-9. klasser samt på 
ungdomsuddannelserne. I alt har 10.500 
elever i folkeskolen og 7.379 elever på 
ungdomsuddannelserne deltaget i 
undersøgelsen. 

Der er tale om en selvrapporteringsunder-
søgelse med fokus på trivsel, rusmiddel-
forbrug, chat/internetadfærd og krimina-
litet m.m. I forhold til tidligere 
livsstilsundersøgelser inddrager profil- 

undersøgelsen social kapital som et vigtigt 
supplement til de øvrige emner. Formålet 
med undersøgelserne er at kunne tilrette- 
lægge en mere målrettet indsats over for 
de lokale problemstillinger, som afspejler 
sig i resultaterne. Ungeprofilundersøgelserne 
giver en meget konkret viden om unges 
risikoadfærd og holdninger, og det har 
man kunnet bruge til at følge op med 
kriminalpræventive indsatser lokalt.
De deltagende kommuner vurderer, at 
undersøgelsen i meget høj grad har dannet 
grundlag for den kriminalpræventive 
indsats lokalt, og har givet dem mulighed 
for at målrette indsatserne mere.

DKR har støttet projektet med 50.000 kr. 

Bag om Blokken 
Projektet startede under Århus festuge i 
2013, hvor beboere uden for området blev 
inviteret på vandring i boligområdet 
Gellerup. Formålet med projektet var at 
skabe et nyt og mere positivt billede af 
området, og at fortælle beboernes egne 
historier om deres lokalområde og hjem. 
Ved at invitere folk indenfor i boligområ-
det kunne beboerne give dem et mere 
nuanceret indtryk af lokalområdet og 
deres liv. Projektet har indadtil været en 
succes, der har været med til at styrke det 
lokale sammenhold. Gruppen af  

mennesker ”Bag om Blokken” spænder  
fra gymnasieelever til pensionister, og 
projektet er desuden præget af etnisk 
forskellighed i lighed med resten af 
Gellerup. Det er kendetegnet ved at 
inddrage civilsamfundet i form af aktive 
borgere, og det inkluderer forskellige 
grupper i lokalområdet. 

Udadtil har projektet også været en 
succes, bl.a. som inspiration for andre 
boligområder, der ønsker at sætte ind over 
for utryghedsskabende og stigmatiserende 
fordomme, som ofte opstår i kølvandet på 
negativ medieomtale. Projektet spiller på 
de ressourcer, den stolthed og fællesskabs-
følelse, der er i SUB-området, og der er 
taget det første skridt til at nedbryde 
fordomme og til at reintegrere SUB-
området i det omkringliggende samfund. 

Rundvisningen er blevet så stor en succes, 
at projektet lever videre og er under fortsat 
udvikling. Aarhus Kommune og antropolog-
virksomheden Gemeinschaft har sammen 
med beboere i Gellerupparken taget 
initiativ til projektet. 

DKR har støttet projektet med 130.000 kr. 

dkr støtter...

Vi StøtteR pRojeKteR, DeR SKal FoReBygge KRiMinalitet 
elleR SKaBe StøRRe tRygheD loKalt. DKR StøtteR BÅDe  
SMÅ og StoRe pRojeKteR, DeR 

	 eR nySKaBenDe
	 	aFpRøVeR nye KRiMinal pRæVentiVe MetoDeR
	 	UDBReDeR eFFeKtiVe KRiMinalpRæVentiVe MetoDeR  

og eRFaRingeR
	 	eR iVæRKSat aF BoRgeRe, og SoM haR KlaRe 

KRiMinalpRæVentiVe intentioneR. 
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BorgerudValget arBejder for at styrke kriminalitetsforeByggelsen Blandt 

Borgerne og fremme trygheden i samfundet. udValget arBejder gennem 

medlemsorganisationerne på at udBrede kriminalitetsforeByggende rådgiVning 

til Borgere og forskellige faggrupper. 

 Borger-
 udValget

Et vigtigt område for udvalget er at være 
med til at formidle DKR’s borgerrettede 
rådgivning, som kan styrke borgernes egen 
indsats og mulighed for at handle. Udvalget 
bidrager til, at den borgerrettede vinkel 
inddrages i alle større projekter i DKR. 

Udvalget tager initiativ til forskellige 
udviklingsprojekter og identificerer behov 
for undersøgelser inden for DKR’s 
strategiske områder. 

myter om kriminalitet
Et særligt fokus for udvalget er at 
kvalificere den brede samfundsdebat om 
kriminalitetsforebyggelse og give 
borgerne et mere realistisk syn på 
kriminalitetsudviklingen. Mediernes 
dækning af kriminalitetsstoffet kan være 
med til at skabe utryghed, og udvalget 

arbejder for at udbrede et mere nuanceret 
billede af kriminalitet og forebyggelse. 
Udvalget har taget initiativ til en under-
søgelse af danskernes forestillinger om 
kriminalitet. Undersøgelsen viser, at en 
række myter om kriminalitet lever i  
bedste velgående i befolkningen. Bl.a.  
tror danskerne, at kriminaliteten stiger, 
mens den reelt stagnerer eller falder. 

Borgerudvalget har i 2013 været med til at 
formidle resultaterne fra undersøgelsen, 
bl.a. gennem medlemsorganisationernes 
medier.

foreByggelse  
i det nære miljø
Vejene ud til forskellige borgergrupper 
kan være mange, og derfor arbejder 
udvalget også på at fremme oplysning og 

uddannelse af væsentlige nøglepersoner i 
nærmiljøet. Det er fx ejendomsfunktio-
nærer, viceværter, vagtpersonale, pedeller 
og andre, der færdes i boligområder og på 
idrætsanlæg, og som har tæt kontakt til 
borgerne. 

Udvalget har taget initiativ til at der 
udvikles et efter- og videreuddannelses-
forløb for forskellige faggrupper. Tanken 
er, at de mange fagpersoner, som arbejder 
i bolig- og fritidssektoren, med få midler 
kan gøre en stor forebyggende indsats i 
forhold til fx indbrud og hærværk. 

der florerer en række myter og misforståelser om kriminalitet, som 

Vi skal haVe manet i jorden. folk er oVerBeViste om, at kriminalitets-

omfanget er større, end det egentlig er, og denne myte kan Være med 

til at skaBe utryghed. det er Vores opgaVe at tale imod den til tider 

noget dramatiske dagsorden, som medierne Bl.a. er med til at sætte.

Jette Kammer Jensen, formand for Borgerudvalget



Vi SKal gøRe KRiMinalitetSFoReByggelSe til en FolKeSag. Det eR 

iKKe KUn en opgaVe FoR oFFentlige MynDigheDeR. BoRgeRne SKal 

VæRe aKtiVe MeDSpilleRe i FoReByggelSe aF KRiMinalitet, og iKKe 

Blot FoRlaDe Sig pÅ, at Det gøR KoMMUnen elleR politiet noK. 

Jette Kammer Jensen, formand for Borgerudvalget

  forBrugerrådet

  sikkerhedsBranchen

  askoVfonden

  natteraVnene

  ssp samrådet

  fritid og samfund

  serViceforBundet

  politiet

  syddansk uniVersitet

i udValget sidder  
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UDValget haR i 2013 taget initiatiV til en UnDeRSøgelSe  
aF BoRgeRneS FoReStillingeR oM KRiMinalitet. Den ViSeR Bl.a.

50 %  tRoR, at KRiMinaliteten StigeR

73 %   tRoR, at FleRe og FleRe UDSætteS FoR hjeMMeRøVeRi

88 %   MeneR, at tiDligeRe KRiMinelle SKal haVe MUligheD FoR  
at inDgÅ i SaMFUnDet igen

82 %   Vil haVe SVæRt VeD at aRBejDe SaMMen MeD en,  
DeR eR DøMt FoR VolDtægt
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Indbrudstyvene har stadig for let spil i 
Danmark, da f lere end 40.000 hjem hvert 
år udsættes for indbrud. En væsentlig 
forklaring på det høje antal indbrud er, at 
danske boliger er for dårligt sikrede. Et 
centralt element i forebyggelsen er derfor 
at gøre det svært og risikabelt for tyven at 
skaffe sig adgang til danske boliger. DKR 
mener, at både borgerne og beslutnings-
tagere har en rolle at spille i arbejdet med 
at knække indbrudskurven.

DKR arbejder for, at der stilles krav til 
indbrudssikre døre og vinduer ved 
ny byggeri. Indbrudssikring af nybyggeri 
har i andre lande reduceret indbruds-
kriminaliteten betydeligt. Det er DKR’s 
opfattelse, at det vil have en kriminal-
præventiv effekt, hvis man stiller krav i 
den danske lovgivning. En privat bolig 
skal som minimum kunne modstå et 
forsøg på indbrud i tre minutter, hvis man 
følger europæiske normer. Inden for dette 
tidsrum vil tyven typisk opgive. Det vil 
ikke alene betyde færre indbrud, men det 
vil også samlet set spare borgerne og 
samfundet penge som følge af færre 
omkostninger forbundet med indbrud. 

Borgerne kan gøre mere
Danskerne er generelt for dårlige til at sikre 
deres boliger mod indbrud, så DKR arbejder 
også for at udbrede kendskabet til, hvad man 
selv kan gøre for at forhindre indbrud. DKR 

var bl.a. med, da TV2 en uge i januar 2013 
gik ind i kampen mod indbrudstyvene under 
overskriften ”Stop Tyven”. TV2/Station 2  
rykkede ind på Københavns Politigård for 
at give borgerne praktiske råd om sikring 
af deres hjem, og her stillede DKR op med 
indbrudseksperter og materiale til borgerne. 
DKR’s og TrygFondens store nabohjælps-
indsats blev også fremhævet som et redskab, 
som kan forhindre op til 25 procent af 
indbruddene. 

Nabohjælp var også hovedtemaet på et 
borgermøde i Middelfart, som DKR, Tryg- 
Fonden og Middelfart Kommune inviterede  
til i vinteren 2013. Tidligere chefpoliti-
inspektør Per Larsen fortalte om, hvordan 
politi, kommuner og borgere sammen kan 
forebygge indbrud, og en tidligere indbruds- 
tyv gav gode råd om, hvad man som bolig- 
ejer og -lejer skal gøre for IKKE at få 
indbrud. De fremmødte borgere var sam- 
tidig med i en konkurrence, hvor deres 
bolig- eller grundejerforening kunne vinde 
10.000 kr. fx til en vejfest. 

opmærksomme  
naBoer skræmmer  
tyVene Væk

Hvis man spørger indbrudstyvene, så peger 
de på, at vi sammen med vores naboer kan 
forebygge en del af indbruddene. En igang-  
værende undersøgelse fra DKR og Tryg- 
Fonden skal give et indblik i indbruds tyves 

adfærd før, under og efter et indbrud. Det 
er vigtig viden for at kunne skærpe 
arbejdet med at forebygge indbrud.

Den nye undersøgelse peger indtil videre på 
det samme som udenlandske undersøgelser 
tidligere har vist: Indbrudstyvene har 
respekt for nysgerrige og opmærksomme 
borgere. Når de adspurgte indbrudstyve 
vurderer, hvor sikkert det er at bryde ind i 
en bolig, ser de på, hvor stor risikoen er for 
at blive opdaget – enten af boligejeren eller 
naboer i området. Undersøgelsen udføres 
af Niras for DKR og TrygFonden. 

Vælgermøde i aarhus
I forbindelse med kommunalvalget i 2013 
blev der holdt et vælgermøde i Aarhus på 
ARos, hvor mange borgere mødte op for 
at diskutere aktuelle problemstillinger. 
Vælgermødet var arrangeret af Forsikring 
& Pension. På programmet var bl.a. et 
oplæg om, hvad Aarhus gør for at mindske 
kriminaliteten og det store antal indbrud. 
Repræsentanter for to af DKR’s medlems-
organisationer, direktør for Sikkerheds-
Branchen Kasper Skov Mikkelsen og SSP 
konsulent Anders Glahn, satte gang i 
debatten med et par skarpe spørgsmål. Det 
blev diskuteret, om bekæmpelsen af indbrud 
og hærværk har tilstrækkelig kommunal-
politisk fokus, og hvordan man kan få 
borgerne til at sikre deres boliger bedre. 

konference på christiansBorg
DKR var i 2013 sammen med Sikkerheds-
branchen, Forsikring & Pension og Tryg - 
Fonden arrangør af en konference om privat - 
hjemsikring og situationel forebyggelse, 
som blev holdt på Christiansborg. Her 
præsenterede Professor Jan van Dijk fra 
Holland sine forskererfaringer omkring 
indbrud i europæisk sammenhæng. 
Danmark har sammenlignet med andre 
europæiske lande rekordmange indbrud, 
mens Holland ligger i bund.

 fokus på indBrud

Vi skal BliVe Bedre til at 

Beskytte Vores hjem med sikre 

låse og solide døre og Vinduer. 

det Bør Være et kraV, at Boliger 

BliVer udstyret med indBruds-

sikre døre og Vinduer, når 

Boligen BliVer Bygget.

Linda Nielsen, formand for DKR
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dkr’s mål frem til 2017

Vi Vil FaStholDe De goDe ReSUltateR aF De BoRgeR-
RetteDe inDSatSeR og neDBRinge antallet aF 
FleRgangSoFRe. Det Vil Vi Bl.a. gøRe VeD at: 

  giVe BoRgeRne MeRe ViDen oM KRiMinalitet og 
FoReByggelSe. BoRgeRne SKal opleVeR, at De haR 
MUligheD FoR at gøRe noget SelV, og geRne FÅ lySt 
til at hjælpe UDSatte gRUppeR. 

  UDBReDe ViDen til BoRgeRe og pRoFeSSionelle oM, 
hVaD DeR ViRKeR, hViS Man Vil FoReBygge inDBRUD  
i pRiVate hjeM.



På konferencen var desuden en paneldebat 
med politikere og eksperter. Ole Hækkerup 
(S), MF Karina Lorentzen Dehnhard (SF), 
Karsten Lauritzen (V), Tom Behnke (K), 
direktør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring 
& Pension, og direktør Kasper Skov-
Mikkelsen, SikkerhedsBranchen sad i 
panelet. 

god Byplanlægning  
gør en forskel
Fysiske forhold i et boligområde har også 
betydning for risikoen for indbrud. F.eks. 
er det dokumenteret, at god belysning, 
beplantning, godt udsyn og vedligeholdel-
se af udendørsarealer nedsætter risikoen  
for indbrud. DKR arbejder for, at disse 
elementer inddrages i det lokale byplan- 
 lægningsarbejde. 

I 2013 udgav DKR og TrygFonden den 
mest centrale viden om, hvordan man 
forebygger kriminalitet via byplanlæg-
ning. Rapporten ”Kriminalpræventiv og 
utryghedsforebyggende miljø- og byplan-
lægning”, af Ph.d.-stipendiat Rune Holst 
Scherg, har systematisk opsamlet viden fra 
de seneste 30-40 års forskning og teorier 
på området, og rapporten giver et helt nyt 
overblik og en større forståelse af 

kriminalitetens dynamik. Rapporten rusker 
op i opfattelsen af, at kriminalitet kun 
handler om sociale faktorer. Byernes fysiske 
udformning har også stor betydning for, 
hvor meget kriminalitet, der bliver begået.

De første spæde resultater fra forsknings-
rapporten blev præsenteret på Den Kriminal-
præventive Dag, som DKR arrangerer  
i samarbejde med TrygFonden. Den 
Kriminal præventive Dag er igennem årene 
blevet det største arrangement for kriminal-
præventive eksperter og fagfolk, og i 2013 
mødtes 600 gæster i Vingsted Hotel- og 
konferencecenter for at høre om arkitek-
turens potentialer og om, hvordan de 
fysiske omgivelser kan fremme eller 
forhindre kriminalitet. Overskriften for 
dagen var ”Veje til tryghed“, og udover 
præsentation af forskningsrapporten var 
der indlæg fra tre førende forskere fra 
udlandet, som præsenterede den nyeste 
viden om situationel forebyggelse i byrum. 

På dagen havde DKR’s forretningsudvalg 
inviteret borgmestre, politidirektører og 
medlemmer af Folketingets Rets- og  
Social udvalg til en uformel snak over 
frokost. Her blev det diskuteret, hvordan 
man lokalt kan arbejde med at ændre 

steder og situationer, så man begrænser 
muligheden for at begå kriminalitet.

identitetstyVeri
IT-kriminalitet fylder mere og mere i 
samfundsudviklingen, og DKR har i 2013 
særligt beskæftiget sig med identitetstyve-
ri. DKR, Rigspolitiet og Digitaliserings-
styrelsen har samlet ti gode råd, som skal 
vejlede borgerne om, hvordan vi sikrer os 
bedst muligt mod, at kriminelle stjæler 
vores identitet. Identitetstyveri bruges fx 
til at oprette falske netprofiler, misbruge 
dankort-oplysninger og købe ting i andres 
navn. 

Rapporten ’Kriminalitet i en digitaliseret 
verden’ viser, at danskerne i stigende grad 
bliver frarøvet deres identitet. Det 
skønnes, at antallet af ofre for identitets-
tyveri er steget fra cirka 48.000 personer i 
2009 til cirka 73.000 personer i 2012. 
Særligt unge er i risikogruppen for at få 
stjålet deres identitet og misbrugt deres 
personlige oplysninger. Rapporten er 
skrevet af Peter Kruize, kriminolog på 
Københavns Universitet, for DKR og 
Justitsministeriet.

  Rapporterne findes på dkr.dk
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dkr mener

en høj RiSiKo FoR inDBRUD SKaBeR UtRygheD FoR Den 
enKelte BoRgeR og haR øKonoMiSKe KonSeKVenSeR FoR 
BÅDe BoRgeRne og SaMFUnDet. DKR anSeR UDViKlingen i 
inDBRUDS KRiMinaliteten genneM De SeneRe ÅR SoM et 
alVoRligt SaMFUnDSpRoBleM. Det eR UacceptaBelt, at SÅ 
Mange DanSKeRe UDSætteS FoR inDBRUD, og DeRFoR eR DeR 
et pReSSeRenDe BehoV FoR at Sætte aKtiVt inD.

DKR MøDeS MeD pRaKtiKeRe og eKSpeRteR og UDVeKSleR 

ViDen og eRFaRingeR VeD ÅRetS StøRSte KRiMinalpRæVentiVe 

aRRangeMent. i 2014 holDeS Dagen i KøBenhaVn FoR 800 

MenneSKeR. Den KRiMinalpRæVentiVe Dag eR et SaMaRBejDe 

MeD tRygFonDen.



dkr på folkemødet
Øverst: DKR benyttede også Folkemødet på Bornholm til at udbrede 
kendskabet til, hvordan man forebygger indbrud og skaber mere tryghed i 
boligområder. Linda Nielsen, formand for DKR og Peter Møller Nielsen, 
politidirektør for Bornholms Politi, var værter for en tryghedsvandring 
gennem Allinge, hvor der blev der sat fokus på, hvilken betydning de fysiske 
rammer har for kriminalitet. Tryghedsvandringer er blevet mere og mere 
udbredt og DKR har udgivet en række hæfter, som kan hjælpe i planl æg-
ningen af en tryghedsvandring. DKR sad også i panelet ved et debatmøde 
arrangeret af Forsikring & Pension. Overskriften var ”Dansk EU-rekord i 
indbrud: hvad gør vi?”. I panelet var også Karsten Lauritzen, Venstre, og 
Brian Wahl Olsen, skades direktør fra Alm. Brand. Midten til venstre: 
Tv-vært Emil Thorup fortalte om ’god stil i nattelivet’ i DKR’s telt.
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udValget arBejder Blandt andet med Betydningen af den fysiske indretning af 

By- og Boligområder i forhold til kriminalitetsomfanget, og hVordan man kan 

foreBygge kriminalitet og skaBe tryghed gennem helhedsorienterede og 

områdeBaserede indsatser. 

 By- og 
 BoligudValget

Udvalget er med til at udbrede DKR’s 
rådgivning om kriminalitetsforebyggelse  
i by- og boligområder, og ser på, hvilke 
initiativer, der vil være gavnlige for at 
udvikle DKR’s viden og rådgivning på 
området. 

Forebyggelse af indbrud har i 2013 været 
et særligt indsatsområde for DKR, og her 
har udvalget spillet en rolle i arbejdet for, 
at der stilles krav til kvaliteten af låse, døre 
og vinduer i nybyggerier. 

naBohjælp – også i  
almene Boligområder
Udvalget understøtter DKR og TrygFondens  
Nabohjælpskampagne, der både forebygger 
indbrud og skaber større tryghed blandt 
beboere. 

DKR har indgået et samarbejde med Ishøj 
Kommune om at udvikle og implementere 

nabohjælpsmetoder i etagebyggeri som et 
forsøg. Hvis forsøget bliver en succes, vil 
udvalget arbejde for, at det udbredes til 
andre etagebyggerier. Udvalget er med til 
at kvalificere rådgivningen i det materiale, 
der udvikles.

kendskaB skaBer tryghed
Utryghed hænger ikke altid sammen med, 
hvor meget kriminalitet, der reelt er i et 
område, men opstår nogen gange fordi 
beboerne ikke kender hinanden. Derfor 
skal der skabes et bedre samspil mellem 
forskellige beboergrupper i almene 
boligområder. Unge og ældre og beboere 
med dansk og anden etnisk baggrund skal 
lære hinanden bedre at kende - det giver 
større tryghed for alle. 

Tryghedsvandringer, hvor forskellige 
beboergrupper deltager i en vandring i 
boligområdet og udpeger utrygge steder, 

kan være en indgang til et bedre samspil 
mellem beboerne. I det hele taget er  
der et stort potentiale i at få udbredt 
trygheds vandringer til boligområderne, 
fordi det er en enkel måde at blive 
opmærksom på, hvor der kan ske 
forbedringer. Men tryg hedsvandringerne 
skal ske i samarbejde med offentlige 
myndigheder og kommuner, så de ikke 
bliver enkeltstående vandringer i enkelte 
boligområder. Udvalget arbejder på,  
at tryghedsvandringer udbredes mere 
systematisk til kommuner og bolig - 
selskaber. 

Boligområder og 
Bandekriminalitet
Udvalget har i 2013 også drøftet den 
kriminalitet, der er forbundet med salg af 
euforiserede stoffer i boligområder og på 
skoler og uddannelsesinstitutioner. Nogle 
steder er salget relateret til bandekrimina-
litet, og det kan medføre territoriale 
kampe mellem forskellige grupper. Det 
påvirker de boligområder, det sker i. 
Udvalget har en god dialog med politiet, 
boligselskaber og boligsociale medarbej-
dere om, hvilken forebyggende indsatser, 
der skal til for at komme stofsalget til livs. 

hVis Vi kan foreBygge ungdomskriminalitet og 

stoppe tilgangen til Banderne, så Vil det også 

Virke positiVt på trygheden i Boligområderne.

Peter Andersen, formand for By- og boligudvalget



  akademisk 
arkitektforening

  Bl - danmarks almene 
Boliger
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ByplanlaBoratorium
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danmark 
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Byplanlæggere
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danmark
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institut

  ungdomsringen

noget, DeR Kan haVe en BetyDning FoR at neDBRinge antallet aF 

inDBRUD i pRiVate BoligeR eR, hViS BygningSRegleMentet ænDReS. 

DeR Kan Fx StilleS KRaV til inDBRUDSSiKRe lÅSe og DøRe i 

nyByggeRieR. Vi MeneR, at Det Vil VæRe natURligt at KUnne Stille 

KRaV til oFFentlige nyByggeRieR oM KValitetSSiKReDe lÅSe, 

ligeSoM Man StilleR KRaV pÅ BRanDSiKRingSoMRÅDet. 

Peter Andersen, formand for By- og boligudvalget

indBlik i Boligområdernes udfordringer

UDValget haR tRaDition FoR at holDe DeReS MøDeR i nogle aF De BoligoMRÅDeR, DeR haR 

SæRlige UDFoRDRingeR i FoRholD til KRiMinalitet og FoReByggelSe. pÅ MøDeRne eR DeR en 

RUnDtUR i oMRÅDet, hVoR loKale FagFolK FoRtælleR oM KRiMinalpRæVentiVe tiltag og 

UDViKlingSplaneR. pÅ Den MÅDe FÅR UDValgetS MeDleMMeR et BeDRe KenDSKaB til og 

inDBliK i De UDSatte BoligoMRÅDeR, SoM Kan BRUgeS i UDValgetS aRBejDe.

i udValget sidder  
repræsentanter fra 
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