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Borgerne  
skal kunne  
føle sig  
trygge
MERE END 700 DELTAGERE HENTEDE NY 
VIDEN OG INSPIRATION OM INDBRUDS-
KRIMINALITET PÅ DEN KRIMINALPRÆ-
VENTIVE DAG 2016 I ODENSE.  



Formand for Det Kriminal-
præventive Råd, Henrik Dam,  
byder velkommen til Den Kri-
minalpræventive Dag 2016.
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Der er brug for en øget indsats imod 
indbrudskriminalitet, som er en af de 
største kriminalitetstyper i Danmark. 
Det var årsagen til, at ”Tryghed, hvor vi 
bor” var valgt som hovedtemaet på 
Den Kriminalpræventive Dag 2016. 

Formand for Det Kriminalpræventive 
Råd, Henrik Dam, håber, at dagen har 
været med til at give deltagerne ny vi-
den og inspiration til, hvordan vi bedre 
kan sætte ind over for indbrudskrimina-
litet i Danmark. 

”Danskerne skal kunne føle sig trygge 
i deres egne hjem. Derfor er det vigtigt 
at få reduceret antallet af indbrudsty-
verier, som er på et meget højt niveau 
i Danmark,” siger Henrik Dam. 

Mere end 700 deltagere
Den Kriminalpræventive Dag, der blev 
holdt den 14. april i Odense Congress 
Center, var arrangeret af Det Kriminal-
præventive Råd i samarbejde med 
TrygFonden. 

Mere end 700 eksperter og fagfolk fra 
landets politikredse og kommuner og 
mange andre, der er involveret i krimi-
nalpræventivt arbejde, var samlet for at 
debattere og blive klogere på, hvordan 
man bedst forebygger indbrudskrimi-
nalitet - både herhjemme og i udlan-
det. 

Selvom indbrudsraten er faldet lidt i de 
senere år, er Danmark stadig et af de 
lande i Europa, der er allermest plaget 
af indbrudstyve. 

”Det høje antal indbrudstyverier hæn-
ger blandt andet sammen med, at vi 
ikke er så gode til at beskytte os imod 
indbrud, som de er i flere andre lande,” 
siger Henrik Dam.  

Bør lære af udlandet
Han mener, at vi i Danmark bør lære af 
de gode erfaringer fra udlandet, som 
peger på, at det vil være en god ide at 
gøre danske huse og bygninger svære-
re at bryde ind i, ved at skrive krav om 
indbrudssikring ind i det danske byg-
ningsreglement eller lave en mærk-
ningsordning for indbrudssikrede hjem. 
”Som det også blev fremlagt på Den 
Kriminalpræventive Dag, så vil vi kunne 
undgå mange indbrud, hvis vi fx var 
bedre til at sikre dørene og vinduerne i 
vores hjem,” siger Henrik Dam. 

Sideløbende med indsatsen for at få 
indført bedre sikring af danskernes 
hjem, arbejder Det Kriminalpræventive 
Råd sammen med TrygFonden for ud-
brede Nabohjælp-ordningen til endnu 
flere danske hjem, og til efteråret sø-
sætter Rådet en stor kampagne imod 
hæleri af tyvekoster.

”Indbrud er en kriminalitetstype, som 
alt for mange danskere stifter bekendt-
skab med. Derfor er det et område, 
som vi i Det Kriminalpræventive Råd 
fortsat vil have fokus på i de kommen-
de år,” siger Henrik Dam. 



Den kriminalpræventive dag 2016
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Vigtigt at  
evaluere  
kriminalpræventive 
tiltag
DER ER BRUG FOR, AT DET KRIMINALPRÆVENTIVE ARBEJDE I HØJERE GRAD 
BLIVER EVIDENSBASERET, FOR VI VED ALT FOR LIDT OM, HVAD DER VIRKER, OG 
HVAD DER IKKE GØR.

Kriminalpræventive projekter baserer 
sig for sjældent på videnskabelig evi-
dens. Vi ved kort sagt meget lidt om, 
hvilken effekt projekterne har. Det me-
ner Lawrence W. Sherman, professor 
og leder af Kriminologisk Institut ved 
Cambridge Universitet. Han har i en år-
række forsket i evidensbaseret fore-
byggelse af kriminalitet og arbejdet for 
at fremme samme.

”Vi stoler alt for ofte på vores intuition 
og instinkt, når vi laver forebyggende 
projekter. Fravær af fakta og videnska-
belig baserede evalueringer er et stort 
problem, for vi spilder ressourcer, når 
vi ikke ved, hvilken effekt projekterne 
har,” siger Lawrence W. Sherman.
Forskning viser, at helt op til 64 pct. af 
de forebyggende projekter ikke har no-
gen positiv effekt, og et ud af 26 pro-
jekter har en direkte skadelig effekt og 
medfører øget kriminalitet, fortæller 
professoren fra Cambridge.

Skadelig effekt
Det mest veldokumenterede eksem-
pel på et forebyggende projekt, der 
havde en direkte skadelig effekt, var et 
såkaldt afskrækkelsesprojekt i USA, 
hvor helt unge ballademagere besøgte 
indsatte i et fængsel. Ideen var, at mø-
det med de indsatte og fængslet ville 
skræmme de unge og få dem til at hol-
de sig fra en kriminel løbebane.

”Men projektet havde den stik mod-
satte effekt. De unge så op til de ind-
satte og ville gerne være som dem,” si-
ger Lawrence W. Sherman.

Han har i en årrække arbejdet for at ud-
brede de evidensbaserede metoder og 
står blandt andet bag en efteruddan-
nelse i evidensbaseret politiarbejde 
rettet mod politifolk og analytikere.

”Generelt er der en tendens til, at eva-
lueringer og test af det kriminalpræ-
ventive arbejde vinder mere og mere 
frem,” siger Lawrence W. Sherman. 
Han fortæller, at der netop nu er 12 
danske politifolk, som er i gang med 
efteruddannelse i Cambridge i evidens-
baseret politiarbejde. 

Virker ikke ens på alle
Skulle evalueringen af et forebyggende 
tiltag vise, at det har en gavnlig effekt, 
er det alligevel vigtigt, at man også ta-
ger højde for, at noget kan virke ét 
sted eller over for én målgruppe, mens 
det ikke virker i et andet geografisk 
område eller over for en anden mål-
gruppe.

”Noget, der virker i USA, virker måske 
ikke i Danmark og omvendt. Derfor er 
det vigtigt, at myndigheder investerer 
flere ressourcer i videnskabelige evalu-

eringer, så potentialet i projekterne bli-
ver afdækket i mindre skala, inden de 
bliver bredt ud,” siger Lawrence W. 
Sherman.

Effekt på ofrene
De forebyggende tiltag kan også have 
vidt forskellig effekt på fx gernings-
manden og offeret for forbrydelsen. I 
USA har man i forbindelse med sager 
om hustruvold kunnet påvise, at ofrene 
havde en højere dødelighed, hvis de-
res voldsmand straks blev anholdt og 
taget med af politiet, mens de levede 
længere, hvis deres mænd blot blev 
talt ned eller fik en advarsel af politiet. 
”Tvungen anholdelse af gerningsman-
den kan være ganske forfærdeligt for 
nogle af ofrene i sager om hustruvold, 



Professor Lawrence W. Sher-
man var hovedtaler på Den 
Kriminalpræventive Dag. 
Han er leder af Kriminologisk 
Institut ved Cambridge Uni-
versitet og forsker i evidens-
baseret forebyggelse af kri-
minalitet. Han er også for- 
mand for Cambridge Police 
Executive Programme, som 
tilbyder politiets ledere og 
analytikere efteruddannelse i 
evidensbaseret politiarbejde.
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og især de mest sårbare i samfundet 
havde en øget dødelighed, hvis deres 
partner blev anholdt og taget med af 
politiet,” fortæller Sherman.

Han understreger vigtigheden af, at 
man målretter sine kriminalpræventive 
indsatser og tager udgangspunkt i påli-
delige data og forskning.
”Det er spild af knappe ressourcer, 
hvis vi sætter tiltag i gang, der gør stør-
re skade end gavn. Derfor er det vig-
tigt, at man bruger forskning og fakta 
til at målrette indsatsen mod de krimi-
nelle, der volder den største skade. Og 
at man løbende evaluerer indsatsen, 
så man ved, om den virker,” siger Law-
rence W. Sherman.



Den kriminalpræventive dag 2016
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En tryg

ODENSE SKAL VÆRE EN DANSK STORBY, SOM ER TRYG OG HAR PLADS TIL ALLE. 
DERFOR BLIVER BL.A. POLITI, SSP, SOCIALE ORGANISATIONER OG BYENS BOR-
GERE INDDRAGET I BYUDVIKLINGEN.

storby 
med plads til 

alle



Arbejdet med Odense Kom-
munes transformation fra stor 
dansk by til tryg dansk storby 
med plads til alle blev frem-
lagt på dagen af arkitekt MAA 
og projektleder Jette Flinch 
Nyrop, Odense Kommune og 
Leder Heinz Wolf, Kirkens 
Korshærs varmestuer og stof-
indtagelsesrum.
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Odense er i gang med at transformere 
sig fra at være en stor dansk by til en 
dansk storby. Over de kommende år 
investeres mere end 30 mia. kroner i 
strategisk byudvikling, og kranerne tår-
ner sig allerede op over byen, hvor der 
er stor byggeaktivitet bl.a. på havnen 
og campusområdet.

”Det skaber både muligheder og ud-
fordringer, når byen vokser og flere 
mennesker skal bo tæt sammen. Der-
for har kommunen satset på et tæt 
samarbejde mellem bl.a. byplanlægge-
re, politi, SSP, sociale organisationer og 
byens borgere, når nye byrum skal 
planlægges eller eksisterende reno-
veres og i det forebyggende arbejde 
overfor socialt udsatte grupper,” fortæl-
ler Heinz Wolf, der som leder af Kir-
kens Korshærs varmestuer og stofind-
tagelsesrum i Odense også har været 
involveret i samarbejdet.

Særlige hellesteder for 
udsatte
I fremtiden kommer flere til at bo tæt-
tere sammen i Odense, idet byen skal 
udbygges tæt omkring bymidten og på 
udvalgte steder også i højden, hvor 
Odense by i dag er præget af lavere 
bebyggelser. Det giver mulighed for at 
skabe et aktivt byliv og nye fællesska-
ber. Samtidig er målet, at Odense skal 
være en by med plads til alle, og pro-
blemer med fx udsatte grupper skal 
ikke bare flyttes rundt i byen.

”Tidligere var der nærmest ikke en 
bænk og et bord i Odense bymidte, for 
det tiltrak bare de udsatte grupper, og 
det ville man ikke have. Men nu er der 
taget en beslutning om, at alkoholikere 
og misbrugere ikke skal gemmes væk, 
men skal være en del af bybilledet på 
en god måde. Derfor har kommunen, 
de sociale organisationer, de udsatte, 
politiet og cityforeningen samarbejdet 
om at udvikle hellesteder for byens ud-
satte,” fortæller Heinz Wolf.

På hellestederne kan de udsatte kom-
me med deres hunde og drikke øl 
sammen i det offentlige rum. Her er 
borde, bænke og toiletter. 

”Det har skabt en anden ro og tryghed 
både for de udsatte og for alle andre 
borgere i Odense,” siger Heinz Wolf.
Det er bl.a. på Østerbro i Odense, at 
en del af de udsatte holder til, og det 
er med midler fra Områdefornyelse 
Østerbro, at der er blevet bygget en ny 
dagvarmestue med tilhørende gård-
rum, som er formet sammen med de 
udsatte, der bruger stedet. Også ga-
der, pladser og grønne områder er ble-
vet forbedret i samarbejde med bor-
gerne i bydelen, så de nu er mere 
trygge og tilgængelige.

Trygge byrum på havnen
Ét af de steder, hvor der er heftig byg-
geaktivitet i Odense, er på havnen, hvor 
der bl.a. bliver bygget ungdomsboliger i 
stor stil. Her har kommunen fra begyn-
delsen været opmærksom på, at men-
nesketomme og øde byrum skaber 
utryghed for mange mennesker.

”For at skabe mere liv på havnen og 
mellem husene har kommunen samar-
bejdet med private og foreninger om 
at etablere en række aktiviteter, som 
kan give byens borgere mulighed for at 
bruge området. Aktiviteterne skal ska-
be liv og gøre det trygt og rart at kom-
me på havnen,” siger projektleder og 
arkitekt i Odense Kommune, Jette 
Flinch Nyrop.

Odense Kommune mener, at det er 
vigtigt, at alle skal kunne se sig selv i 
bydelen, og derfor har byrummene på 
havnen mange forskellige funktioner. 
Her er legepladser og promenader, en 
årlig havnekulturfestival, en fodboldfa-
brik med indendørs baner, minigolf, 
crossfit, kajakhotel og multibaner, lige-
som et nyt havnebad snart står færdigt.

Udviklingen af området sker desuden i 
et tæt samarbejde med et netværk, 
som består af SSP, politiet, grundejer-
foreningen, ungdomsskolen og repræ-
sentanter fra By- og Kulturforvaltningen. 

”I netværket har man et fælles fokus 
på at udvikle en sund ungdomskultur, 
og her deler man viden og holder hin-
anden opdateret. Det giver mulighed 
for hurtig dialog og handling, hvis der 
opstår nogle udfordringer,” siger Jette 
Flinch Nyrop.
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Stor

forskel
på effekten af 
indbrudssikring
FOR 20 ÅR SIDEN VAR INDBRUDSTYVERI I PRIVATE 
HJEM ET MEGET STORT PROBLEM I ENGLAND OG 
WALES. DET ER DET IKKE LÆNGERE. BRITERNE ER 
BLEVET BEDRE TIL AT SIKRE DERES HJEM. 

Siden midten af 90’erne er det lykke-
des af få antallet af indbrud i private 
hjem i England og Wales til at falde til 
mindre end en tredjedel. Fra næsten 
50 indbrud om året pr. 1.000 husstan-
de i 1993 til et niveau på cirka 15 ind-
brud pr. 1.000 husstande i dag.    

Faldet skyldes ikke mindst, at briterne i 
samme periode er blevet bedre til at 
sikre deres boliger med særlige låse, 
indbrudssikre vinduer og andre sikker-
hedstiltag. 

Men det er ikke alle metoder til at sik-
re private hjem, der virker lige godt. 
Nogle sikkerhedstiltag kan faktisk gøre 
mere skade end gavn. Det viser et 
stort forskningsprojekt fra University 
College London, som blev fremlagt på 
Den Kriminalpræventive Dag 2016. 
”Vi har undersøgt, hvad der virker, og 
hvad der ikke virker, hvis vi gerne vil 
holde indbrudstyvene ude af vores 
hjem. Nogle af resultaterne er ret over-
raskende,” siger professor Nick Tilley 
fra University College London, der står 
bag forskningsprojektet, som bygger 
på den mest omfattende kortlægning 
nogensinde af effekten af sikring af pri-
vate hjem i England og Wales.   

Indbrudssikre vinduer virker
Ifølge Nick Tilley er det mest effektive 
værn mod indbrudstyve at udstyre 
hjemmets vinduer og døre med ind-
brudssikre lukke- og låsemekanismer. 

Hvor det i begyndelsen af 90’erne var 
under 50 procent af de britiske hus-
stande, der havde indbrudssikrede vin-
duer, er de i dag blevet installeret i 
over 80 procent af alle hjem i England 
og Wales. Også indbrudssikre låse på 
dørene er efterhånden blevet standard, 
og det har i høj grad været med til at 
sætte en stopper på indbrudstyvene.
 
”Bedre sikring af døre og vinduer er 
uden konkurrence de mest effektive 
værn imod indbrud i private hjem,” si-
ger Nick Tilley. 

Alarmer virker ikke
Derimod viser de britiske forskningsre-
sultater, at tyverialarmer i private hjem 
ikke skræmmer tyvene væk - faktisk 
tværtimod. 

”Jeg synes, at resultaterne vedrørende 
tyverialarmer er ret bemærkelsesværdi-
ge. Det viser sig, at alarmerne ikke har 
nogen positiv indvirkning på antallet af 
indbrud. I nogle tilfælde har alarmerne 
endda den modsatte effekt, at de øger 
risikoen for indbrud,” siger Nick Tilley, 
der mener, at det blandt andet kan skyl-
des, at alarmer signalerer til tyven, at 
der må være noget af værdi. 

Antallet af private tyverialarmer er ste-
get kraftigt i England og Wales, hvor 
det i dag er næsten 30 procent af alle 
hjem, der er udstyret med alarmer. 
”Vores forskning viser, at det som re-

gel ikke er nogen fornuftigt investering 
at opsætte tyverialarmer i private hjem. 
De virker ikke,” siger Nick Tilley. 

Kombinationer er bedst
Den britiske kortlægning måler effek-
ten af flere forskellige typer for sikring 
af boliger. Ud over alarmer og ind-
brudssikring af vinduer og døre har 
Nick Tilley også undersøgt effekten af 
fx overvågningskameraer og automati-
ske lys udendørs og indendørs. Den 
bedste virkning får man, hvis man 
kombinerer de forskellige sikkerheds-
anordninger.

”Vores forskning viser, at det kan betale 
sig at sikre sit hjem imod indbrud. Hvis 
man i samfundet generelt bliver bedre 
til at udstyre private hjem med kombi-
nationer af de mest effektive sikker-
hedsanordninger, kan man gøre livet 
surt for tyvene og få antallet af indbrud i 
samfundet til at falde,” siger Nick Tilley. 



Professor Nick Tilley fra University 
College London fremlagde sine 
forskningsresultater om effektiv 
indbrudssikring. 
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ET STORT FORSØG I ISHØJ VISER, AT DET GODT KAN 
BETALE SIG AT INDFØRE NABOHJÆLPORDNINGEN I 
ETAGEEJENDOMME OG BOLIGSELSKABER. 

virker også i 
lejligheder

Flere og flere danskere danskere tilmel-
der sig Nabohjælp. Indtil videre er det 
dog hovedsageligt beboere i villaer og 
enfamiliehuse, der er med i ordningen. 
Et forsøg på at udbrede ordningen i tre 
boligselskaber i Ishøj viser, at det kan 
have en god effekt, at også lejere i eta-
geejendomme melder sig til Nabohjælp.

”Vores erfaringer med Nabohjælp i bo-
ligselskaberne i Ishøj er gode. Jeg me-
ner helt klart, at ordningen med fordel 
kan bruges af mange flere boligselska-
ber i Danmark,” siger Jonas Mannov, 
der er stabschef i Tryghed og Kriminali-
tetsforebyggelse i Ishøj Kommune.

Markant færre indbrud
Næsten 170.000 danskere er i dag til-
meldt den 30 år gamle nabohjælp-ord-
ning, som for et par år siden blev relan-
ceret med nye elektroniske løsninger 
og muligheder for at advare naboer via 
mails og sms. 

Men mens de kendte Nabohjælp-skilte 
er et almindeligt syn i parcelhuskvarte-
rer og på villaveje, har der hidtil kun væ-
ret få lejere i etageejendomme og al-
mennyttige boligselskaber, som har 
meldt sig til ordningen. 

I et forsøg på at få flere etageejendom-
me med i Nabohjælp-ordningen blev 
der i 2013 startet et projekt i Vejleåpar-
ken i Ishøj. Området består af tre bolig-
selskaber, der tilsammen udgør det 
største almene boligområde i kommu-
nen med omkring 5.000 beboere i cirka 
2.250 lejligheder. 

”Der er sket et markant fald i antallet 
af indbrud i Vejleåparken, siden beboer-
ne i de tre boligselskaber er begyndt at 
tilmelde sig nabohjælp,” siger Jonas 
Mannov,

Fakta om Vejleåparken
Næsten hver fjerde borger Ishøj Kom-
mune bor i Vejleåparken, som består af 
tre almene boligselskaber med i alt 
2.250 boliger og 5.000 beboere. 

Sideløbende med en fysisk renovering 
af boligerne for ca. 1,7 milliarder kro-
ner bliver der i disse år gennemført en 
såkaldt boligsocial helhedsplan i Vejle-
åparken for at skabe bedre naboskab, 
mere tryghed og mindre kriminalitet. 
En af indsatserne går ud på at få bebo-
erne til at tilmelde sig Nabohjælp.

Et fald på 68 procent
Ifølge tal fra Vestegnens Politi var der 
69 indbrud i lejligheder i Vejleåparken i 
2013, inden Nabohjælp-ordningen blev 
introduceret i området. I 2015 blev der 
blot registreret 22 indbrud, hvilket sva-
rer til et fald på 68 procent. 

Til sammenligning faldt antallet af ind-
brud på hele den københavnske ves-
tegn med 25 procent i samme periode. 
De seneste år er antallet af indbrud fal-
det generelt i Danmark, og derfor er det 
sandsynligvis ikke alene udbredelsen af 
Nabohjælp-ordningen, der er årsag til 
de færre indbrud i Vejleåparken. 

”Men jeg er sikker på, at ordningen har 
en stor del af æren for det store fald i 

antallet af indbrud i Vejleåparken,” siger 
Jonas Mannov.     

Mange sideeffekter
De gode resultater er opnået til trods 
for, at det langt fra er alle beboere, som 
har meldt sig til Nabohjælp. 

Antallet af tilmeldte til ordningen er i lø-
bet af projektet steget fra 26 til 171 lej-
ligheder i hele Vejleåparken. Langt de 
fleste lejligheder er altså endnu ikke 
kommet med.  

”Mange er lidt skeptiske i forhold til, 
hvad det indebærer. Nogle føler, at de 
ikke har behov for nabohjælp, og andre 
mener, at de allerede i det daglige er 
gode til at hjælpe hinanden. Det er vig-
tigt, at inddrage beboerne, så de tager 
ejerskab og ikke føler, at de får noget 
presset ned over hovedet. Derfor har 
det taget tid og mange møder at få be-
boerne til at melde sig til Nabohjælp,” 
siger projektmedarbejder Mette Ring, 
der har været tovholder på indsatsen 
for at få Nabohjælp udbredt i boligsel-
skaberne i Ishøj. 

Konsulentfirmaet Gemeinshaft har lavet 
en evaluering af, hvordan det er gået 
med at introducere Nabohjælp i Vejle-
åparken. Projektleder Tina Gudrin Jen-
sen fra Gemeinshaft peger på, at der ud 
over færre indbrud er en række sidege-
vinster ved Nabohjælp-ordningen. 

”Erfaringerne viser, at Nabohjælp også 
kan fremme det gode naboskab, fordi 
man kommer til at snakke med naboer, 
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Beboer og nabohjælper 
Foday Sankoh fra Vejleåpar-
ken, projektmedarbejder Met-
te Ring og projektchef Lasse 
Mathiessen fra Helhedspla-
nen i Vejleåparken, stabschef 
Jonas Mannov fra Ishøj Kom-
mune og projektleder Tina 
Gudrun Jensen fra konsulent-
firmaet Gemeinshaft fortalte 
om Nabohjælp på dagen.

som man ikke før har talt med. Man har 
det bedre med sine naboer, når man er 
tryg der, hvor man bor,” siger hun. 

Det bekræfter Foday Sankoh, der er en 
af de beboere i Vejleåparken, som har 
meldt sig som nabohjælper. 

”Jeg har meldt mig til Nabohjælp, fordi 
det er vigtigt med et godt naboskab. 
Man kan kun være tryg, hvis man har 
et godt forhold til sin nabo.”

Nabohjælp-ordningen har eksisteret i 
Danmark i mere end 30 år. TrygFonden 
og Det Kriminalpræventive Råd samar-
bejder om at udvikle og udbrede Nabo-
hjælp landet over.

Den grundlæggende tanke i nabo-
hjælpskonceptet er, at beboerne i et 
område engageres for at mindske krimi-
naliteten og øge trygheden i området. 
Det handler fx om at få beboerne til at 
forbedre sikringen af deres boliger, at 
holde øje med hinandens boliger og 
meddele kontaktpersoner eller politiet, 
hvis og når der opstår noget mistæn-
keligt.

Undersøgeler viser, at antallet af indbrud 
falder, når naboer holder øje med hinan-
dens boliger og området, hvor de bor. 

Læs mere om Nabohjælp på nabo-
hjælp.dk.
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Fra 

UNGE ETNISKE MÆND FRA UDSATTE BOLIGOMRÅDER LEVER I ET 
MODBORGERSKAB I OPPOSITION TIL DET OMGIVENDE SAMFUND. 
HVIS VI VIL HAVE DE UNGE MÆND TIL AT BLIVE MEDBORGERE, ER 
FØRSTE SKRIDT AT FÅ DEM TIL AT SE SIG SELV SOM EN DEL AF 
FÆLLESSKABET.

Der var mere end fuldt hus, da socio-
log og forfatter Aydin Soei på Den Kri-
minalpræventive Dag 2016 skulle give 
sit bud på, hvordan man kan få flere 
unge til at føle sig som medborgere 
frem for modborgere. 

Imens der blev båret ekstra stole ind til 
tilhørerne, fortalte Aydin Soei, at han 
havde introduceret begrebet modbor-
gerskab i sin bog ’Vrede unge mænd’. 
Begrebet dækker over det ekstra ge-
byr, som især unge etniske minoritets-
mænd i udsatte boligområder føler, at 
de skal betale i forhold til de fleste 
jævnaldrende unge i Danmark, hvis de 
vil skabe sig et godt liv. Oplevelsen af 
modborgerskab og uretfærdighed er 
helt central, når det handler om de 
unge, der bliver radikaliserede eller 
bruger vold som udtryksform.

”Det er en udbredt selvfortælling 
blandt de unge, at de er modborgere, 
og jo flere unge, der føler sig som 
modborgere, jo større er risikoen for, at 
de søger et tilhørsforhold i nogle radi-
kale grupper,” siger Aydin Soei.

modborgerskab 

Bopælen er afgørende
De unge føler, at de er dømt til at klare 
sig dårligt, fordi de kommer fra et ud-
sat boligområde og på grund af deres 
alder, køn, hudfarve og religion.

”De føler sig kriminaliserede og set på 
som en trussel, og selvom den fortæl-
ling er overdrevet, så er der reelt områ-
der, hvor det markant forringer dine 
muligheder og fører til negativ forskels-
behandling, at du bor i et udsat bolig-
område,” siger Aydin Soei og fortæller, 
at det bl.a. forringer dine chancer for at 
komme til jobsamtale, hvis du har 
adresse i et udsat boligområde.

En væsentlig risikofaktor ved at bo i ud-
satte boligområder er også, at det er 
meget nemt at komme i gang med at 
lave kriminalitet, hvis det er det, man vil.

”Der er en bestemt subkultur i de ud-
satte boligområder, som forstærker ri-
sikoen for kriminalitet,” siger han.

til 
medborgerskab 
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Aydin Soei var blandt oplægsholderne på Den 
Kriminalpræventive Dag 2016. Han er selv vok-
set op i et udsat boligområde som en af de dren-
ge, der konstant kom op af slås ude på den kø-
benhavnske vestegn. Han er 34 år, sociolog og 
forfatter til en række bøger om radikalisering, in-
tegration og minoriteter.

Folkeskolen er et problem
Et andet stort problem er det uddan-
nelsesefterslæb, der er blandt de etni-
ske minoritetsdrenge i de udsatte bo-
ligområder. 

”Den største udfordring er folkeskolen 
i Danmark, som ofte ikke kan samle de 
her unge op, og som ikke formår at 
skabe social mobilitet eller at lære de 
unge at læse og skrive på et tilstræk-
keligt niveau til at kunne komme i gang 
med en uddannelse,” siger Aydin Soei.
Samtidig er det et problem, at middel-
klassen vælger folkeskolen fra i de ud-
satte boligområder, for de unge ved 
godt, at deres skole anses som en ta-
berskole, og det påvirker deres motiva-
tion i negativ retning.

”Det er ikke tilfældigt, at Danmark 
med sit meget opdelte boligmarked og 
sin meget opdelte folkeskole også er 
et af de lande i Norden, hvor der op-
står flest bandemedlemmer, og flest er 
radikaliserede og rejst til Syrien og Irak 
for at kæmpe,” siger han.

En anden fortælling
Selvom mange etniske unge minori-
tetsmænd føler sig som modborgere, 
så viser statistikkerne, at det faktisk 
går fremad for de unge med anden et-
nisk baggrund. Flere tager en uddan-
nelse, og der bliver færre, som fylder 
op i kriminalitetsstatistikkerne.

”Det er især pigerne, der går foran og 
tager mellemlange og lange videregå-
ende uddannelser. Det går så godt for 
pigerne, fordi der er opstået en meget 
stærk positiv fortælling blandt dem. 

Deres fortælling handler om, at de kla-
rer sig godt, de hjælper hinanden og er 
foreningsaktive,” siger Aydin Soei.

Han mener, at vi kan bidrage til samme 
fortælling blandt drengene bare ved at 
kigge i statistikkerne og fortælle dem, 
at det faktisk går bedre og bedre, og at 
det normale for etniske minoritets-
drenge ikke er at blive bandemedlem 
eller Syrienkriger, men at blive ingeniør 
eller håndværker.

Aydin Soei savner især, at generatio-
nen af storebrødre, der klarer sig godt, 
bliver tydeligere rollemodeller for de 
unge etniske minoritetsdrenge.

”Storebrødrene skal være mere synli-
ge og fortælle deres positive historier 
videre i lokalområdet og på de lokale 
skoler. Det er vigtigt, at skoler og bolig-
foreninger får øjnene op for, hvilken 
ressource storebrødrene er og bruger 
dem mere aktivt,” siger han.

Giv dem en stemme
Samtidig mener Aydin Soei, at fagper-
sonerne omkring de unge etniske mi-
noritetsdrenge er nødt til at blande sig 
noget mere i debatten.

”Hvis man som fagperson vil skabe 
social forandring, skal man forklare 
omverdenen om de livsbetingelser og 
udfordringer, som de her drenge har. 
Det er naivt at tro, at de selv kan bruge 
deres demokratiske stemme, når de 
kommer ud af folkeskolen uden at kun-
ne læse eller skrive. De har ikke kund-
skaberne til at indgå i en politisk debat 
eller skrive læserbreve, ” siger han.
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Senioranalytiker Birgitte Søgaard 
Lauta, CERTA Intelligence & Security 
præsenterer rapporten Modstands-
kraft mod radikalisering og voldelig 
ekstremisme.
Se hele rapporten her: https://www.
trygfonden.dk/viden-og-materialer/
publikationer/certa_rapport

Lokale 

radikalisering
DE GODE KRÆFTER I LOKALMILJØET SKAL I HØJE-
RE GRAD INDDRAGES I INDSATSEN MOD RADIKALI-
SERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I DANMARK, 
KONKLUDERER NY RAPPORT FRA TRYGFONDEN.

kræfter 
kan forebygge 
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De moderate imamer fra den lokale mo-
ské, lederen af boligområdets ungdoms-
klub og ikke mindst familie og nære ven-
ner skal inddrages i bekæmpelsen af 
radikalisering og ekstremisme.

Det er nogle af konklusionerne i en ny 
rapport om lokal modstandskraft mod 
radikalisering og voldelig ekstremisme, 
som TrygFonden har udarbejdet i sam-
arbejde med sikkerheds- og rådgiv-
ningsvirksomheden Certa Intelligence 
& Security.

Rapporten indeholder en række anbefa-
linger, der skal være med til at styrke 
de danske lokalsamfunds modstands-
kraft overfor radikalisering.

Ud af kontorer og moskeer
Undersøgelsen viser, at det især er fa-
milien, de nære venner og mentorer, 
der kan gøre en forskel i indsatsen mod 
radikaliseringen.

”Vi skal tale mere åbent om radikalise-
ring, så emnet bliver aftabuiseret, for 
det vil støtte familierne og gøre det 
nemmere for dem at bede om hjælp, 
hvis de får en mistanke om, at deres 
unge er ved at blive radikaliseret,” siger 
Birgitte Søgaard Lauta, der er seniorana-
lytiker i Certa Intelligence & Security.

Men også de religiøse fællesskaber 
skal mere på banen, for de har gode 
muligheder for at påvirke de unge, som 
er i risiko for at blive radikaliserede:
”De imamer, der står for en ikke eks-
tremistisk og mere mainstream fortolk-
ning af islam, bør komme mere ud af 

moskeerne. De har en stor indflydelse, 
men de skal i højere grad proaktivt op-
lyse om islam og give de ekstremisti-
ske grupper et kvalificeret modspil,” si-
ger hun.

På samme måde anbefaler rapporten, 
at lokale myndigheder kommer ud af 
deres kontorer og kommer de berørte 
familier i møde på en anerkendende 
måde.

”Det er vigtigt, at myndighederne deler 
deres viden om faresignaler og fore-
byggelse, for det efterspørger familier-
ne og andre i lokalsamfundet. Og så er 
det utroligt vigtigt, at man som myndig-
hed ikke er diskriminerende eller gene-
raliserende i sin tilgang, for det bidrager 
bare negativt,” siger Birgitte Søgaard 
Lauta.

Skab plads i fællesskabet
Også klubber, foreninger og skoler kan 
bidrage positivt til indsatsen mod radi-
kalisering, viser rapporten.

”Skoler, klubber og foreninger har ikke 
nødvendigvis kapacitet til at rumme 
den her dagsordenen, men der er et 
potentiale, som kan udnyttes bedre,” 
siger Birgitte Søgaard Lauta og uddy-
ber:

”De skal fokusere på at inkludere de 
unge i positive fællesskaber. Det er vig-
tigt, at de ikke tager afstand til perso-
nen, men til adfærden, hvis den unge 
overtræder grænser og skaber proble-
mer.”
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udsatte 

trygge
I BÅDE ODENSE OG AMSTERDAM ARBEJDES DER PÅ AT OMDANNE UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER TIL ATTRAKTIVE BYDELE UDEN STORE SOCIALE PROBLEMER 
OG KRIMINALITET.    

boligområder 
skal gøres 

Vollsmose i Odense, Gellerupparken i 
Aarhus og Vejleåparken i Ishøj. Det er 
blot nogle af de mest kendte danske ek-
sempler på store betonboligkomplekser, 
som både herhjemme og i mange andre 
lande blev opført i 1960’erne af moder-
nistiske arkitekter og byplanlæggere.

Visionen var at skabe fremtidens perfek-
te moderne boligområder, men virkelig-
heden har sjældent levet op til de oprin-
delige visioner. Ofte er de endeløse 
boligblokke endt som ghettoer med kri-
minalitet, høj arbejdsløshed, sociale pro-
blemer og stigmatisering. 

Et udenlandsk eksempel er det giganti-
ske Bijlmermeer i Amsterdam, der med 
mere end 80.000 indbyggere er Hol-
lands mest kendte udsatte boligområde.
”Bijlmermeer blev oprindeligt bygget 
som en utopisk drøm, men det er i 
stedet blevet til et mareridt,” siger Paul 
van Soomeren, der er ekspert i byplan-
lægning og bestyrelsesmedlem i den 
internationale organisation Crime Pre-
vention Through Environmental Design 
(CPTED). 

Jævnet med jorden
Sammen med eksperter fra Vollsmose i 
Odense fortalte han på Den Kriminal-
præventive Dag 2016 om de mange pro-
blemer og udfordringerne, der eksiste-
rer i Bijlmermeer, og om de forsøg, der i 
disse år bliver gjort for at vende udviklin-
gen for det udsatte boligområde. 

”I mange år forsøgte man med alle mu-
lige bløde sociale tiltag, men de har ikke 
virket. Problemerne i Bijlmermeer var 
simpelthen for store. Tusindvis af lejlig-
heder stod tomme, og man kunne ikke 
få nye beboere til at flytte til området,” 
siger Paul van Soomeren.

For omkring 15 år siden valgte man i 
stedet at gennemføre en mere radikal 
løsning og begyndte at rive de høje be-
tonblokke ned. Siden er 60 procent af 
boligerne i Bijlmermeer blevet jævnet 
med jorden. 

”Man har erkendt, at de enorme beton-
byggerier var en fejl, og derfor er man 
begyndt forfra i Bijlmermeer. I dag bliver 
der bygget nye lave og varierede familie-
boliger, som skal tiltrække mere res-
sourcestærke beboere,” siger Paul van 
Soomeren. 

Han fortæller, at de enorme ressourcer, 
der er og bliver brugt i området tilsynela-
dende har haft en positiv effekt.  

”Arbejdsløsheden og kriminaliteten er 
faldet kraftigt i de senere år. Der er be-
gyndt at komme nye tilflyttere, og bebo-
ere er ikke så utrygge som før,” siger 
Paul van Soomeren.  

Vollsmose skal integreres
I Odense arbejder man også på at ven-
de udviklingen for boligområdet Volls-
mose, der også har et belastet ry og 

problemer med kriminalitet. Men her 
går man ikke samme vej som i Amster-
dam. 

”Vi har ikke planer om at rive ned. Boli-
gerne i Vollsmose er generelt i en god 
kvalitet, og modsat i Bijlmermeer er der 
ikke store problemer med at leje boli-
gerne ud,” siger specialkonsulent Car-
sten Henriksen fra den bystrategiske 
stab i Odense Kommune. 

Odense byråd vedtog i 2012 en ny 
storstilet plan for Vollsmose, hvor der 
både bliver satset på den fysiske byud-
vikling med renovering af boliger og 
bedre infrastruktur og på den boligso-
ciale udvikling med mere tryghed og 
mindre kriminalitet.

”Selvom boligområdet ligger relativt tæt 
på byens centrum, er Vollsmose aldrig 
blevet en integreret del af den omgiven-
de by. Vollsmose er en isoleret ø, der 
ikke fungerer så godt sammen med re-
sten af byen,” siger han. 

Beboerne skal gå forrest
En af de grundlæggende fejl med de 
store betonboligkomplekser fra 
1960’erne var, at de blev opført uden 
inddragelse af de beboere, som skulle 
bo i dem. 

Den fejl må ikke gentages nu, og der-
for er beboerinddragelse og ejerskab 
nøgleord i den nye visionsplan for 
Vollsmose. 



Director Paul van Soomeren, 
Board of the International 
CPTED Association, Amster-
dam, konstitueret chef for By-
strategisk Stab Carsten Henrik-
sen, Borgmesterforvaltningen i 
Odense Kommune og Sekreta-
riatschef Nanna Brynaa Muus-
mann, Vollsmose Sekretariatet 
fortalte om, hvordan man ven-
der udviklingen i socialt udsatte 
boligområder på Den Kriminal-
præventive Dag 2016. 
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”Hvis der for alvor skal skabes foran-
dring, skal beboerne med. Vi har selvføl-
gelig vedtaget en samlet strategi, men 
skal det blive en succes, er det vigtigt, 
at beboerne ikke bare blive hørt, men de 
skal faktisk gå forrest i processen,” siger 
Nanna Brynaa Muusmann, der er chef 
for Vollsmose Sekretariatet, som vareta-
ger byudviklingen i Vollsmose.

Hun påpeger, at der ikke findes nogle 
snuptagsløsninger, der kan få Vollsmose 
til at blive en velfungerende bydel i 
Odense uden sociale problemer og kri-
minalitet.  

”Vi må konstatere, at der er så mange 
sammenflettede problemer i Vollsmose, 
at der ikke findes nogen enkle løsninger. 
Det kræver et langt sejt træk,” siger 
Nanna Brynaa Muusmann,

Odense byråd har vedtaget en ny vision 
for Vollsmose med otte mål. 

1. Fra boligområde til en bydel  
i Odense

2. Styrket civilsamfund
3. Højere uddannelsesniveau
4. Flere i arbejde
5. Højere indtægtsniveau
6. Mindre kriminalitet
7. Større tryghed
8. Mere blandet beboersammen- 

sætning
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Projektleder i den rådgivende ingeniørvirksomhed 
NIRAS, Frank Stenlien Hansen, har undersøgt, 
hvorfor der er færre indbrud i Holland og England 
end i Danmark. Han fortalte om resultaterne på 
Den Kriminalpræventive Dag 2016. 
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ERFARINGER FRA UDLANDET PEGER PÅ, AT DET VIL 
VÆRE EN GOD IDE AT SKRIE KRAV OM INDBRUDS-
SIKRING IND I DET DANSKE BYGNINGSREGLEMENT. 

Danmark er et at de lande i Europa, 
der er værst ramt af indbrud i private 
hjem. Hvis antallet af indbrud skal ned, 
er det derfor oplagt at lære af erfarin-
gerne med indbrudsforebyggelse fra 
andre europæiske lande. Det mener 
projektleder i den rådgivende ingeniør-
virksomhed NIRAS, Frank Stenlien 
Hansen, som har undersøgt, hvorfor 
de har succes med indbrudssikring i fx 
Holland og England. 

”I Holland og England har der i en del år 
været fokus på at bygge boliger, som er 
svære at bryde ind i. Begge lande har 
succes med at få borgerne til at anven-
de døre, vinduer og låse, som er desig-
net og testet til at kunne modstå ind-
brud,” siger Frank Stenlien Hansen. 

Han peger på, at både Holland og Eng-
land har indført mærkningsordninger, 
hvor boliger kan få et særligt certifikat, 
hvis de lever op til minimumskrav, når 
det gælder indbrudssikring. 

”Det vil være oplagt at overveje noget 
lignende i Danmark,” siger han. 

Undersøgelsen om de positive erfarin-
ger med indbrudssikring i Holland og 
England er samlet i en rapport, som er 
lavet for boligministeriet. 

100 indbrud om dagen
I 2014 var der 36.852 indbrud i private 
hjem i Danmark. Det svarer til, at ind-
brudstyve bryder ind i cirka 100 danske 
hjem hver eneste dag. 

Selvom antallet af indbrud er faldet en 
smule i de seneste par år, er indbrudsra-
ten stadig omkring 50 procent højere 
herhjemme i forhold til Holland og Eng-
land. I Danmark var der 650 indbrud pr. 
100.000 indbyggere i 2014. I England og 
Holland var der henholdsvis 400 og 420 
indbrud pr. 100.000 indbyggere. 

”Mærker og certifikater på boligerne gør 
det ikke alene. Men i Holland og Eng-
land har mærkningsordningerne været 
med til også at sætte fokus på indbruds-
sikring af private boliger, og at det fak-
tisk er muligt at bygge boliger, som er 
svære for tyvene at bryde ind i. Det er 
en af årsagerne til, at de har færre ind-

brud, end vi har i Danmark,” siger Frank 
Stenlien Hansen.

Krav til nye huse virker
Især mener han, at det har en stor ef-
fekt, at både Holland og England har ind-
ført indbrudssikring som et krav i byg-
ningsreglementerne. 

I Holland har det fx været lovpligtigt si-
den 1999, at nye huse skal udstyres 
med vinduer, døre og låse, som en ind-
brudstyv med almindeligt værktøj skal 
bruge mindst tre minutter på at bryde 
op.

”Vi ved, at sikring af døre og vinduer er 
noget af det mest effektive imod ind-
brudstyve. I Holland og England har det 
haft en stor effekt, at der er indført krav 
om, at alt nybyggeri helt automatisk bli-
ver indbrudssikret. Det vil være en rigtig 
god ide at indføre krav om indbrudssik-
ring også i det danske bygningsregle-
ment,” siger Frank Stenlien Hansen.

indbrudssikring

Danmark 
bør indføre 
krav til 
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Dialog 

involvering 
og 

En fælles fjende
Bekæmpelse af radikalisering og krimi-
nalitet bliver ofte ikke nævnt direkte i 
mødet med netværkene, men derfor 
kan dialogen sagtens have en forebyg-
gende effekt på netop disse områder:

”Vi har jo en fælles fjende, når det hand-
ler om dem, der ødelægger det for de 
andre i lokalområdet. Ved at gøre os til-
gængelige og række hånden frem til 
netværkene får vi adgang til en masse 
viden, som  vi ikke kan sidde på politi-
gården og få øje på,” siger Per Franch.
Han oplever, at de velfungerende net-
værk ofte ikke synes, at politiet er kon-
sekvente nok over for de kriminelle. 

”Derfor er det meget vigtigt, at vi forkla-
rer dem, hvorfor vi gør, som vi gør, og 
de kan fortælle det videre til deres bag-
land,” siger Per Franch.

Tryghedsambassadører 
virker
Også hos politiet i Midt- og Vestjylland 
har man glæde af at komme tættere på 
de almindelige og ressourcestærke bor-
gere i politikredsen. Der er blevet op-
bygget et netværk af 65 såkaldte tryg-
hedsambassadører, som er særligt 

udvalgte personer, der har en nøglefunk-
tion og en stor rækkevidde i lokalområ-
det – alt fra lokale købmænd, forret-
ningsdrivende, foreningsfolk osv.

”Vi startede projektet, fordi flere borge-
re havde en oplevelse af, at politiet var 
kommet langt væk fra dem. De savnede 
nærhed, dialog og informationer om, 
hvilke opgaver vi løser,” siger projektle-
der Ane Friis Christiansen fra Midt- og 
Vestjyllands Politi.

Tryghedsambassadørerne får kontaktop-
lysninger på de betjente, som de har 
mulighed for at tage fat i, de modtager 
særlige nyhedsbreve, som de kan dele 
med deres lokalområde, de bliver invite-
ret til møder, hvor de får indblik i politi-
ets arbejde, og så modtager de advars-
ler, hvis der foregår tricktyverier eller 
falske indsamlinger i deres områder.

”Vores klare oplevelse er, at det virker at 
være tæt på borgerne. Det skaber tryg-
hed og forståelse for politiets arbejde,” 
siger Ane Friis Christiansen.

Der kan på mange planer være langt fra 
Vollsmose i Odense til Viborg og Skjern i 
Midt- og Vestjylland, men i begge områ-
der har politiet erfaring med at øge for-
ståelsen for deres arbejde og trygheden 
i lokalområdet ved at opbygge gode re-
lationer til de almindelige borgere.

”Ved at opbygge et godt forhold til de 
ressourcestærke netværk i Vollsmose 
skaber vi øget tryghed og tillid til politiet, 
og det kan samtidig have en forebyg-
gende effekt på kriminalitet og radikali-
sering,” siger Per Franch, der leder nær-
politiet i Vollsmose.

Dialogprojektet i Vollsmose, hvor politiet 
går i direkte dialog med de velfungeren-
de netværk og den store brede gruppe 
af moderate muslimer i boligområdet, 
har til formål at bekæmpe myter og for-
domme om politiets arbejde med fakta.

”Vi er alles politi, og selvom det kan 
lyde banalt, så er det ikke altid en viden, 
som de her mennesker har. Samtidig er 
det vigtigt, at vi som politi får indsigt i de 
ting, der rører sig i netværkene, og at vi 
viser forståelse for deres frygt og be-
kymring for nogle af de ting, der fore-
går,” siger Per Franch.

skaber 

ERFARINGERNE FRA PROJEKTER I VOLLSMOSE OG MIDT- OG VESTJYLLAND VI-
SER, AT DIALOG OG BORGERINVOLVERING SKABER TRYGHED OG GODE RELATI-
ONER MELLEM CIVILSAMFUND OG POLITI.

tryghed
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Sociolog og projektleder Ane Friis Christiansen, 
Midt- og Vestjyllands Politi, konsulent og koordi-
nator Asmaa Abdol-Hamid og politikommissær 
Per Franch, Fyns Politi fremlagde erfaringerne 
fra projektet Tryghedsambassadører og dialog-
projektet i Vollsmose.
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Særlig 

forebygger 
uddannelse 

ungdomskriminalitet

Gode relationer er afgørende for, om ud-
satte børn og unge vokser op og bliver 
lovlydige borgere eller ender i kriminali-
tet, misbrug og sociale problemer. Der-
for er det vigtigt, at alle fagprofessionel-
le i de unges liv arbejder med de 
samme faglige redskaber og ud fra 
samme mål.

Det mener man i Vejle, hvor kommunen 
har udviklet et særligt tilrettelagt tvær-
fagligt uddannelsesforløb for alle, der ar-
bejder med udsatte børn og unge i kom-
munen.

”Vores mål med uddannelsen er at ska-
be en fælles faglig platform med teorier 
og værktøjer, som alle fagprofessionelle 
kan bruge i det forebyggende arbejde 
med udsatte børn og unge,” siger Helle 
Midskov Brynaa, der som leder af SSP-
teamet i Vejle Kommune er en af initia-
tivtagerne til uddannelsen. 

Hvem Styrer Orkestret (HSO) er navnet 
på det forebyggende pilotprojekt i Vejle, 
som har særligt fokus på de elever i fol-
keskolen, som har risiko for at fravælge 
skolen og klassens fællesskab, normer 
og værdier for i stedet at havne i mis-
brug og en kriminel løbebane. 

FOLKESKOLELÆRERE, PÆDAGOGER, POLITIFOLK 
OG ANDRE FAGPERSONER I VEJLE BLIVER UNDER-
VIST I KRIMINALITETSFOREBYGGELSE BLANDT 
UNGE.
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130 har taget uddannelsen
Indtil videre kan 130 folkeskolelærere, 
SSP-medarbejdere, pædagoger, sund-
hedsplejersker, klubmedarbejdere, un-
ge-konsulenter, socialfaglige-rådgivere 
og politifolk i kommunen kalde sig HSO-
procesagenter, fordi de har gennemført 
uddannelsesforløbet. 

I løbet af i alt 17 dage er de blevet un-
dervist af eksperter i kriminalitetsfore-
byggelse og i relationsdannelse, selv-
kontrol og konflikthåndtering blandt børn 
og unge.

Projektet har kørt i små tre år og skal 
evalueres i løbet af 2016. Men ifølge po-
litikommissær Lars Bo Hansen fra lokal-
politiet i Vejle, som også har været med 
til at udvikle projektet, er det tydeligt, at 
det fælles uddannelsesforløb allerede 
har haft en positiv effekt på samarbejdet 
om de udsatte børn og unge i kommu-
nen.

”Vi arbejder langt mere målrettet sam-
men i dag, end vi gjorde før, vi udviklede 
Hvem Styrer Orkestret-uddannelsesfor-
løbet. Alle aktørerne omkring de udsatte 
børn og unge har fået den samme plat-
form, og det betyder, at vi hurtigere og 
mere målrettet kan gribe ind, når der op-
står problemer. Og at vi er bedre til at 
forebygge inden problemerne opstår,” 
siger Lars Bo Hansen. 

ungdomskriminalitet

Helle Midskov Brynaa, leder af SSP-teamet 
i Vejle og politikommissær Lars Bo Hansen 
fortalte om deres erfaringer med pilotpro-
jektet Hvem Styrer Orkestret på Den Krimi-
nalpræventive Dag 2016.



26

26

Politikadet 
vandt Den 

Kriminalpræventive Pris
Den Kriminalpræventive Pris 2016 gik til 
projektet Politikadet, der arbejder for 
at skabe tillid mellem unge og politiet.

Det var justitsminister Søren Pind (V), 
der på Den Kriminalpræventive Dag 
2016 uddelte Den Kriminalpræventive 
Pris og 50.000 kr. til årets vinder – pro-
jektet Politikadet, der hører under Kø-
benhavns Vestegns Politi og er udviklet 
i samarbejde med Gladsaxe, Herlev og 
Ballerup Kommune.

”Alt for mange børn og unge står i dag 
uden for fællesskabet. Vi skal have 
skabt en forbindelse til dem, så vi kan 
få dem på rette kurs, inden de ender 
som hårdkogte kriminelle. De unge 
skal vide, at de er en del af det danske 
samfund, og vi har noget at tilbyde. 
Her spiller Politikadet en vigtig rolle,” 
sagde justitsminister Søren Pind.

Projektet Politikadet arbejder med at 
skabe tillid mellem kriminalitetstruede 
12-14-årige i udsatte boligområder og 
politiet. Målet er at styrke de unges 
sociale værdier, forbedre deres selvtil-
lid og skærpe deres opmærksomhed 
om uddannelse og job. Det forebygger, 
at de senere havner i en kriminel løbe-
bane.
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Kriminalpræventive Pris



28

28

Sammenhæng 

er vejen frem

VI HAR ALLE ET ANSVAR, NÅR UNGE VOKSER OP I UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG 
FØLER, AT DE IKKE ER EN DEL AF FÆLLESSKABET. DET MENTE PANELDELTA-
GERNE I DEN POLITISKE DEBAT OM UDSATTE BOLIGOMRÅDER.

og 

fællesskab 

”Jeg kan ikke være med til, at det bare 
er samfundets skyld. Men når vi har 
brugt ufattelig mange midler på nogle 
indsatser, hvor det så alligevel er mere 
attraktivt at søge hen i et voldeligt, 
ekstremistisk og hadsk miljø, så har 
fællesskabet svigtet.”

Sådan sagde justitsminister Søren Pind 
(V), da han på Den Kriminalpræventive 
Dag 2016 deltog i en politisk panelde-
bat om det mere og mere opdelte 
samfund, og hvem der har ansvaret for 
problemerne i de udsatte boligområ-
der.

Flere af paneldeltagerne mente, at fæl-
lesskabet skulle tænkes på ny, og at vi 
alle har et ansvar for, at unge vokser 
op i udsatte boligområdet og føler, at 
de ikke er en del af samfundet.

”Vi har fået et samfund, hvor vi som 
borgere er blevet trænet i, at der skal 
en professionel psykolog eller en gade-
plansmedarbejder til, og at vi ikke selv 
behøver at gøre noget ved de her pro-
blemer. Men vi har brug for at tage an-
svaret tilbage, for vi har også som en-
keltindivider et ansvar for, at Omar i 
det udsatte boligområde føler, at han 

er uden for fællesskabet,” sagde Vibe 
Klarup Voetmann, formand for Frivil-
ligrådet.

Hun slog fast, at det er fællesskab og 
menneskelige relationer, der virker, når 
man skal forebygge radikalisering og 
parallelsamfund.

”Og her skal foreningsdanmark tænke 
over, hvilken rolle de kan spille, og 
hvordan de kan få flere med i deres 
fællesskaber,” sagde hun.
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Sammenhæng 

fællesskab 

Sammenhængende indsats
Pernille Skipper, der både er retsordfø-
rer og socialordfører for Enhedslisten, 
var enig i, at der skal tænkes i fælles-
skab og medborgerskab. Men der skal 
mere til end det:

”Vi bliver også nødt til at tale om vores 
opdelte samfund, den hårde sociale 
arv – den sociale, kulturelle og økono-
miske ulighed, for det er noget, der 
fastholder folk i et dårligt mønster,” 
sagde hun.

Pernille Skipper og andre af paneldelta-
gerne var under paneldebatten på Den 
Kriminalpræventive Dag enige om, at 
løsningen først og fremmest ligger i at 
give en helhedsorienteret indsats over-
for de udsatte borgere:

”Det er kommunerne, der skal på ba-
nen og sikre en helhedsorienteret ind-
sats, hvor jobcentrene, politiet, sags-
behandlerne, skolerne, forældrene, 
beboerne, boligområderne og de unge 
selv samarbejder om at finde løsnin-
ger,” sagde formand for Center for Bo-
ligsocial Udvikling, Maria Stærke.

Justitsminister Søren Pind efterlyste 
også en mere sammenhængende ind-
sats, for i sin tid som kommunalpoliti-
ker, havde han oplevet, at nogle krimi-
nelle faktisk havde været kendt rigtig 
mange steder i systemet, uden at der 
var blevet grebet ind:

”Det er forstemmende, at mange ban-
dekriminelle i de udsatte boligområder 
faktisk har været meget længe under-
vejs. Derfor skal vi også gentænke 
myndighedernes indsats, så den bliver 
mere sammenhængende,” sagde Sø-
ren Pind.

Justitsminister Søren Pind, Venstre, MF Pernille 
Skipper, Enhedslisten, ansvh. chefredaktør Jør-
gen Ramskov, Radio24syv, formand for Frivil-
ligrådet Vibe Klarup Voetmann, og bestyrelsfor-
mand Marie Stærke, Center for Boligsocial 
Udvikling deltog i paneldebatten på Den Krimi-
nalpræventive Dag 2016.


