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Lokalt og internationalt
DKR har i 2012 både haft et lokalt 
fokus og et internationalt udsyn. 
Danmarks EU-formandskab for det 
kriminalpræventive netværk satte 
sit præg på mange af Rådets opga-
ver, men i alle opgaver har der væ-
ret en tråd til det lokale forebyg-
gende samarbejde. Det lykkedes 
fx at programsætte lokalt samar-
bejde som tema for formandsska-
bet og at igangsætte en europæisk 
undersøgelse af politiets rolle som 
partner i de lokale indsatser. Det 
beriger indsatserne, når vi på den-
ne måde både har fokus på det 
nære og på det, der foregår uden 
for landets grænser. 

Borgerne gør en indsats
Et meget synligt initiativ fra DKR 
var årets kampagne om nabohjælp. 
I samarbejde med TrygFonden lyk-
kedes det DKR at udvikle et digitalt 
værktøj, som er en enkel og meget 
effektiv måde at udbrede nabo-
hjælpsnetværk på. 19.000 borgere 
tilmeldte sig i løbet af få måneder 
det digitale værktøj på nabohjælp.
dk. Når det tilmed er dokumente-
ret, at systematisk nabohjælp ned-

sætter antallet af indbrud, så har vi 
en forventning om, at vi kan knæk-
ke indbrudskurven over de næste 
år, hvor kampagnen fortsætter.

Unge er en vigtig målgruppe for 
DKR. I årets kampagne mod knive 
i nattelivet var det hensigten at 
bringe fakta om knivvold direkte ud 
til de unge – lige der, hvor budska-
bet er aktuelt, nemlig i nattelivet. 
Med hjælp fra diskoteker og værts-
huse, 7-eleven, Natteravne, politi 
og ungdomsklubber blev det gode 
budskab om, at natten er 99 % fri 
for kniv, udbredt. De unge vurdere-
de kampagnen som anderledes, 
uformel og moderne, og det opfat-
ter vi som en positiv tilkendegivel-
se fra en aldersgruppe, som er 
kræsen i forhold til informationer 
fra ”det offentlige”. 

Nye veje
Som ny formand fra 2013 er det 
min opgave både at fortsætte den 
gode udvikling, DKR er i inde i, og 
sætte mit præg på fremtidens op-
gaver. Et første skridt er at kigge 
på it-kriminalitet og økonomisk kri-

minalitet, som er et stigende pro-
blem – ikke bare i Danmark, men 
også internationalt. Særligt it-krimi-
nalitet er væsentligt at tage fat på, 
fordi al kriminalitet spejles i cyber-
space. Borgere kan blive snydt, når 
de handler, børn kan blive krænke-
de, og vores identitet kan blive 
stjålet. DKR skal være i front for at 
rådgive borgerne, så det bliver let-
tere at beskytte sig. 

Det vigtige samarbejde
Det har været dejligt at opleve, at 
medlemsorganisationerne lægger 
en stor og engageret indsats i det 
kriminalitetsforebyggende arbejde. 
Det vil jeg gerne takke for, samti-
dig med, at jeg vil glæde mig til for 
alvor at skulle samarbejde med jer 
i de næste år. 

Jeg glæder mig også til at fortsæt-
te Rådets gode og tætte samarbej-
de med Rigspolitiet og Justitsmini-
steriet, som er af stor betydning i 
indsatsen for at skabe større tryg-
hed og nedbringe kriminaliteten i 
Danmark.

Linda Nielsen
Formand for DKR
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Den helt store indsats mod indbrud blev sat 
i gang i 2012, da DKR og TrygFonden lance-
rede en nabohjælpskampagne. Indsatsen 
løber de næste fire år. 

Fra uformel nabohjælp til

Forebyggelse af indbrud har igen-
nem DKR´s 40 år været et kerne-
område, og den første nabohjælps-
kampagne blev søsat i 1986. 

Nabohjælpslogoet fra dengang er 
kendt af mange danskere. 76 % af 
borgerne nabohjælper allerede, og 
de fleste vil gerne gøre det mere. 
Nabohjælpen er dog typisk uformel, 
og derfor er der behov for en syste-
matisering og mere information om, 
hvad nabohjælp egentlig indebærer. 

Danskernes ønske om selv at gøre 
noget i forhold til at beskytte sig 
mod indbrud, men også det re-
kordstore indbrudstal på omkring 
45.000 indbrud i private hjem om 
året, er baggrunden for den storsti-
lede indsats, som er sat i gang af 
DKR i samarbejde med TrygFon-
den. TrygFondens tryghedsmålin-
ger viser desuden, at indbrud er 
noget af det, der bekymrer dan-
skerne allermest, hvilket er endnu 
en god grund til at sætte fokus på, 
hvad borgerne selv kan gøre for at 
forebygge de mange indbrud. 

Udover at aktivere borgerne til at 
skabe tryghed i deres nærområder, 
så er en vigtig del af kampagnen 
også at forankre arbejdet hos loka-

le aktører som fx politi, kommuner 
og boligforeninger.  

Digital nabohjælp
Hvis nabohjælpen skal have mere 
effekt, så skal den organiseres, og 
borgerne skal vide præcis, hvad de 
skal gøre. DKR og TrygFonden har 
som et hovedelement i kampagnen 
udviklet et konkret nabohjælpsred-
skab. Med et nyt digitalt værktøj er 
det nemmere end nogensinde for 
danskerne at nabohjælpe. Man op-
retter en profil på nabohjælp.dk og 
inviterer udvalgte naboer med i sit 
private nabohjælpernetværk. Via det 
nye, gratis system kan man let or-
ganisere nabohjælpen i ferier og i 
hverdagen samt varsle hinanden 
om indbrud eller andre mistænkeli-
ge hændelser i nabolaget. Derud-
over modtager man gode råd om, 
hvordan man nabohjælper eller på 
anden vis forebygger indbrud. 

Nabohjælp er effektivt
Det er dokumenteret, at nabohjælp 
virker. Faktisk kan man forebygge 
op til hvert fjerde indbrud med aktiv 
nabohjælp. Tyve kan fornemme, 
hvis beboerne er ekstra opmærk-
somme på, hvad der sker i deres 
boligområde, og det betyder, at der 
er større risiko for at blive opdaget. 

Samtidig viser undersøgelser også, 
at borgere, der oplever at de rent 
faktisk selv kan gøre noget for at 
forebygge kriminalitet, føler sig 
mere trygge. 

Nabohjælpen breder sig
Allerede i løbet af de første kam-
pagnemåneder har 19.000 borgere 
tilmeldt sig ordningen, og mange 
af landets grundejerforeninger har 
bestilt materialer om nabohjælp, så 
emnet kan tages op på foreninger-
nes generalforsamlinger. Nabo-
hjælpsnetværket vokser støt, og 
kampagnen er også blevet godt 
modtaget af politikredsene, kom-
munerne og DKR´s medlemmer, 
som indtil videre har været gode til 
at hjælpe med at brede kampag-
nen ud til danskerne. 

 aktive nabohjælpere

Fire gode råd til at nabohjælpe
• Læg affald i din nabos 

skraldespand
• Gå en runde om huset
• Parker din cykel eller bil 

foran huset
• Start dit eget nabohjælper-

netværk på nabohjælp.dk



På nabohjælp.dk kan man hurtigt oprette sit eget nabohjælpsnetværk. 
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Det gamle nabohjælpsskilt har fået nyt design. Skiltet giver et entydigt sig-
nal til tyven om, at beboerne i området holder øje med hinandens huse. 
Gamle skilte kan ombyttes gratis på nabohjælp.dk

Fakta om nabohjælp
• Omkring 45.000 boliger er 

hvert år udsat for indbrud
• 76 % af borgerne nabo-

hjælper uformelt og mange 
efterspørger gode råd til, 
hvordan de kan gøre det 
bedre

• Internationale undersøgel-
ser viser, at 16-26 % af ind-
bruddene kan undgås, hvis 
nabohjælpen organiseres.
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Indbrudsundersøgelse 
På baggrund af den voldsomme stig-
ning i indbrud i private hjem i de se-
neste år, har DKR givet økonomisk 
støtte til en undersøgelse, som kan 
belyse årsagerne til stigningen. 

David Sorensen, forsker på Køben-
havns Universitet, har undersøgt 
fem af de årsager, han fandt mest 
sandsynlige:
•  Flere personer i den mest krimi-

nalitetsaktive alder
•  Ændrede registreringsmetoder 

hos politiet
•  Øget professionalisme blandt 

indbrudstyve
•  Politireformen
•  Øget indbrudsaktivitet på tværs 

af landegrænserne.

David Sorensen fremhæver politi-
reformen og udenlandske ind-

brudstyve, som væsentlige årsa-
ger. Men han påpeger samtidig, at 
disse alene ikke kan forklare den 
samlede stigning, og at der må 
være andre årsager, som ikke er 
identificeret i rapporten.

Rapporten kan downloades på 
www.dkr.dk.

tricktyverier
Antallet af tricktyverier er steget 
kraftigt over de sidste ti år. I 2010 
blev der anmeldt 1.488 tricktyverier 
mod 611 i 2000. Det svarer til en 
stigning på 137% Fokus på områ-
det og forebyggende indsatser har 
dog allerede vist sig at virke i flere 
kommuner. Det er konklusionerne i 
en rapport, som blev offentliggjort i 
2012.

Ofrene for tricktyve er typisk ældre 
kvinder. Gennemsnitsalderen er 80 
år og tre ud af fire ofre er kvinder. I 
25 % af tilfældene får tyvene dog 
ikke noget udbytte med sig – må-
ske fordi flere og flere ældre er op-
mærksomme og undlader at lukke 
fremmede ind eller råber op.

I 46 % af tilfældene udgiver tyven 
sig for at være en, der kommer i et 

DKR’s mål 
DKR vil nedbringe antallet af 
flergangsofre og fastholde 
det høje tryghedsniveau i be-
folkningen.

Delmål: ”DKR vil sætte viden 
om, hvad der virker i forhold 
til indbrud i private hjem i spil 
hos borgerne og hos professi-
onelle”.

Fra DKR´s strategiplan  
2012-2014
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fagligt ærinde som fx hjemmehjæl-
per eller håndværker. I 34 % af til-
fældene spørger tyven om en eller 
anden form for hjælp, og i 20% til-
byder han eller hun hjælp eller ga-
ver. At forebyggelse på området 
virker, viser blandt andet et projekt 
fra Vestegnens politikreds, hvor an-
tallet af tricktyverier faldt fra 54 til 
29 i perioden 2009 – 2011.

Det totale antal tricktyverier er på 
trods af stigningen stadig meget 
lavt, og risikoen for at blive udsat er-
dermed også meget lille. DKR har 
på baggrund af den nye undersøgel-
se revideret sin rådgivning til ældre, 
og de gode råd findes på dkr.dk. 

Undersøgelsen er udført at Annali-
se Kongstad og Peter Kruize og fi-
nansieret af DKR og Justitsmini-
steriet.

By- og Boligudvalget 

By- og Boligudvalget har fokuseret på to hovedområder i 2012: 

Indbrud
Holland har et krav om at indbrudssikre døre og vinduer i ny-
byggeri, og det har fået indbrudsraten i nye boliger til at falde 
med 50 %. DKR´s By- og Boligudvalg har drøftet mulighederne 
for at påvirke den danske lovgivning med inspiration fra den 
hollandske model. Derudover kunne der i Planloven være et 
krav om at tage stilling til trygheds- og kriminalitetsforebyg-
gende indsatser. En certificeringsordning, som man også har 
det i Holland og England samt evt. en tilskudsordning på linje 
med andre ordninger omkring bygningsrenoveringer, er også 
emner, udvalget diskuterer.

Særligt udsatte boligområder
I 2012 er udvalgets møder afholdt i Brøndby Strand, Indre Ve-
sterbro i København samt Vollsmose. På samtlige møder har 
temaet ’særligt udsatte boligområder’ været i fokus. På mø-
derne deler medlemmerne viden og udveksler erfaringer til 
gensidig inspiration. 

Udvalget følger og giver sparring til Nabohjælp og Tryghed og 
mindre kriminalitet via beplanlægning, begge samarbejdspro-
jekter mellem DKR og TrygFonden. 

Nabohjælpskampagnen har fået god dækning i medierne, og fra kampag-
nens start den 27. november 2012 til februar 2013 tilmeldte omkring 
19.000 borgere sig ordningen på nabohjælp.dk
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Natten er 99 % fri for kniv
DKR´s kampagne tager udgangs-
punkt i fakta om knivvold og forsø-
ger at aflive nogle af de myter, 
unge har om knive i nattelivet.

De fleste unge tror, at der er me-
get vold og knivvold i nattelivet, og 
de mener, at volden er stigende. 
Opfattelsen stemmer ikke overens 
med det faktiske billede, og myten 
om ”det farlige natteliv” kan være 
med til at skabe utryghed for de 
unge – en utryghed, som i sidste 

ende kan betyde, at nogle unge 
mener, at det er nødvendigt at be-
væbne sig, når de går i byen. 

I december, som er den helt store 
gå-i-byen måned, søsatte DKR 
kampagnen Natten er 99 % fri for 
kniv. Her kunne de unge møde 
kampagnens budskab på diskote-
ker, i 7-elevenbutikker og i en snak 
med Natteravnene og voksne i 
ungdomsklubber. Der var også mu-
lighed for at deltage i en mobilkon-

I 2012 fik DKR bevilget 4 mio. kr. på finanslo-
ven til en kampagne mod knive i nattelivet. 

kurrence og vinde en taxatur hjem. 
Kampagnen forsøgte at påvirke de 
unges oplevelse af nattelivet, og 
give dem et realistisk billede af 
omfanget af vold og våben. 

Social pejling 
Sideløbende med kampagnen i nat-
telivet er der udviklet et online un-
dervisningsmateriale, som rækker 
længere end den intensive kampag-
neindsats i nattelivet. Materialet er 
rettet mod de ældste klassetrin og 
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ungdomsuddannelser, og tilbyder 
bl.a. eksamensopgaver i samfunds-
fag til afgangsprøverne i 2013. 
Undervisningsmaterialet tager ud-
gangspunkt i en metode, hvor de 
unge arbejder med sociale normer 
og flertalsmisforståelser i opgave-
løsningen. 

Denne metode har i flere forsøg 
vist en positiv effekt på unges risi-
ko. I forskningsprojektet ”Ring-
stedforsøget” er det fx lykkedes at 
påvirke unges sociale overdrivelser 
og nedsætte risikoadfærden bl.a. 
hos den lille gruppe unge, der har 
medbragt knive på steder, hvor det 
ikke er tilladt. Målinger efter forsø-
get viser, at der er signifikant færre 
unge i forsøgsgruppen end i kon-
trolgruppen, der har medbragt en 
ulovlig kniv, nemlig 10 %. i kontrol-
klassen mod 3 % i forsøgsklassen. 
Kampagnen Natten er 99 % fri for 
kniv tester, om de gode resultater 

fra denne type forsøg også 
kan overføres til en bredere 
kampagneindsats.

Fortæl hvad fler-
tallet gør
Både i nattelivs-
kampagnen og i 
det digitale under-
visningsforløb er 
målet at synlig-
gøre, hvad flertallet rent fak-
tisk gør – i stedet for at have 
fokus på det lille mindretal, 
der har en problematisk ad-
færd. Det handler om at fasthol-
de en god adfærd ved at for-
tælle, at det er normen. Eller 
som et slogan i en amerikansk 
kampagne lyder: ”Dont tell me 
NOT to do something i´m already 
NOT doing.”



Fakta om knive i nattelivet
• 82 % af de unge mener at 

volden de seneste 5 år er 
stigende eller uændret. 
Fakta er, at volden rent 
faktisk er faldet.

• 31 % af de unge tror, at 
der er ’en del til mange’, 
som har kniv med i byen. 
Seneste tal fra DKR viser, 
at under 1 % har haft kniv 
med i nattelivet. 

• 27 % af alle knivsager kan 
karakteriseres som natte-
livsvold 

• Typisk finder gerningssi-
tuationen sted på vej til 
og fra byen 

• 70 % af gerningsmænde-
ne er mellem 15-24 år

• De unge er mest bange 
for at blive udsat for vold 
på vej hjem fra fest eller 
bytur. 

Emil Thorup, Michael 
Poulsen, Kaka, Casper 
Christensen og Barba-
ra Moleko med kam-
pagnens flotte tatove-
ring. 

På samfundsfaget.dk kan man finde 
kampagnens gratis undervisningsmate-
riale.
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Den lille hårde gruppe
Kampagnen retter sig særligt mod 
den store gruppe unge, der går i 
byen med det ene formål at more 
sig. I forhold til den lille gruppe 
unge, som bevæger sig i miljøer, 
hvor kniv og vold kan være mere al-
mindeligt, arbejder DKR med andre 
indsatser. Her skal der sættes mere 
effektivt ind med bl.a. mentorord-
ninger og fritidstilbud for, at de tri-
ves i skolen, familien og fritiden. 

En evaluering af kampagnedelen, 
der var synlig i nattelivet viser, at 
det er lykkedes at påvirke mange 
unges viden om knive i nattelivet. 
Hele 63 % af de, der har set kam-
pagnen mener, at de har fået en 
større viden om emnet. 39 % me-
ner, at den har givet dem en større 
tryghed.

 
Kampagnen
• 500.000 overførselstatoveringer 

blev uddelt i nattelivet
• Mobilkonkurrence – vind en ta-

xabon på 200 kr. 
• Samarbejde med 7-eleven, et 

netværk af diskoteker, Natterav-
ne, politiet og ungdomsklubber

• Plakater på ungdomsuddannel-
ser

• Digitalt undervisningsmateriale 
på Clio Online, www.samfunds-
faget.dk/temaer

• Kampagnesang af Kaka, ”Ingen 
knive, når vi fester”

• Kendte ambassadører, Barbara 
Moleko, Casper Christensen, 
Emil Thorup, Kaka og Michael 
Poulsen fra Volbeat støttede 
kampagnen

• Bloggerevent på diskotek Horn-
sleth med intimkoncert med 
Kaka og professionelt fotoshoot 

• Samarbejde med Facebook-
gruppen ”Nej til knive i natteli-
vet” med flere end 185.000 
brugere
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vold behandlet på skadestuer
DKR offentliggjorde første gang i 
2012 tal, der viser, hvor mange 
henvendelser, der har været til lan-
dets skadestuer på grund af vold. 
Tallene vil jævnligt blive opdateret.
Den første afrapportering viser, at 
antallet af registrerede henvendel-
ser til skadestuerne på grund af 
vold siden 2007 er faldet med 13 
%. I dag ligger det årlige antal hen-
vendelser til skadestuerne på 
grund af vold på cirka 19.000.

Rapporten viser, at mænd oftere 
end kvinder henvender sig til ska-
destuen som følge af vold. Samti-
dig udsættes mænd primært for 
vold på gaden, mens kvinder oftere 
udsættes for vold i hjemmet. 

Rapporten fortæller også, at unge 
kvinder oftere henvender sig til 
skadestuen på grund af vold i dag, 
end de gjorde for 15 år siden. 
Rapporten er udarbejdet i samar-
bejde med Statens Institut for Fol-
kesundhed

Analyse af kvinders vold
Antallet af voldsdomme til kvinder 
er fordoblet de seneste ti år, mens 
voldsdomme for mænd er steget 
12 %. En analyse fra DKR afdæk-
ker årsagerne.

Dobbelt så mange kvinder bliver 
dømt for vold i dag, end for ti år si-
den. DKR´s analyse viser, at den pri-
mære årsag er, at kvinders vold of-
tere anmeldes. Analysen viser 
også, at voldelige pigegrupper ikke 
er en del af forklaringen på det sti-
gende antal voldsdomme. Omfan-
get af voldelige pigegrupper er det 
samme i dag, som i starten af 
00’erne.

DKRs Udvalg for Børn og Unge

Udvalget har i 2012 særligt behandlet 2 temaer: 

Børn og unges selvkontrol
I arbejdet med at forbedre livsbetingelser og fremtidsudsigter 
for børn og unge, som er i risiko for at begå kriminalitet, har 
DKR sat fokus på individuelle risikofaktorer. Individuelle risiko-
faktorer kan begrænses ved fx at arbejde med selvkontrol og 
impulshæmning. Udvalget mødtes til en introduktion til, hvor-
dan man anvender kognitiv færdighedstræning inden for spe-
cialområdet, og medlemmerne drøftede de kognitive metoders 
styrker, og hvor metoderne kan bruges, og hvor de ikke kan. 

Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
Et væsentligt indsatsområde i forebyggelse af kriminalitet er 
at hjælpe svage børn og unge med at gennemføre skole- og 
ungdomsuddannelse. Udvalget har tidligere arbejdet med fast-
holdelse på ungdomsuddannelserne, og det spor blev i 2012 
fulgt op med en dag med fokus på uddannelsesvejledning i 
grundskoleforløbet. 

Ud over behandling af de to temaer, har udvalget bidraget med 
sparring og input til tre af samarbejdsprojekterne mellem DKR 
og TrygFonden: 
• Forældrenetværk
• Forebyggelse af ungdomskriminalitet
• Forebyggelse af grupperelateret vold

Udvalget prioriterer tid til videndeling og erfaringsudveksling. 
Formålet er at få indblik i, hvad der rører sig på børn- og unge-
området, bygge bro mellem medlemsorganisationer, som kan 
berige hinanden og/eller synliggøre, om der er områder, hvor 
man kan trække på hinanden.

Kvindelige voldsudøvere anmeldes 
tre gange så meget i dag, end tidli-
gere, mens udviklingen for mandli-
ge voldsudøvere har været langt 
mindre markant. Det betyder, at 
flere sager med kvindelige volds-
udøvere i dag bliver optaget i rets-
systemet, og at vi derfor også ser 
flere voldsdomme. 

Mændene tegner sig stadig for ho-
vedparten af voldstilfælde. 89 % af 
den samlede vold begås af mænd.
Analysen tager udgangspunkt i 
data fra Danmarks Statistik, Rigs-
politiet og Justitsministeriet.

DKR’s mål 
DKR vil nedbringe antallet 
af de mest kriminelle unge 
og flergangsofre. 

Delmål: ”Vi vil formidle 
DKR´s basale rådgivning 
om vold i nattelivet og vi-
dereudvikle den”.

Fra DKR´s strategiplan 
2012-2014
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Lokale Indsatser
Guide til SSP-samarbejdet
DKR var i 1975 initiativtager til det 
første formaliserede samarbejde 
mellem Skole, Socialforvaltning og 
Politi, og SSP-samarbejdet har 
gennem de godt 40 år været vær-
difuldt i forhold til at forebygge 
børns og unges kriminalitet. Der 
har i alle årene været forskellige lo-
kale modeller for samarbejdet, 
men i kølvandet på kommunal- og 
politireformen mente DKR, at sam-
arbejdet kunne få endnu et 

løft gennem en række generelle 
anbefalinger til det helhedsoriente-
rede samarbejde. 

Det lokale samarbejde skal tilpas-
ses lokale forhold, men det bety-
der ikke, at alle modeller er lige 
gode. Basisorganisationen skal 
være i orden, og samarbejdet skal 
bygge på viden om forskellige 
forebyggelsesmetoder og analyser 
af kriminalitetsbilledet lokalt. 

I DKR´s publikation ”SSP – en 
guide til samarbejdet” kan kreds- 
og lokalråd, SSP-konsulenter og 
-medarbejdere i kommuner og poli-
tikredse hente inspiration og vej-
ledning til god organisering og an-
svarsfordeling af det forebyggende 
arbejde. 

Publikationen kommer rundt om 
emnet og præsenterer: 
• Udviklingen af SSP-samarbejdet 

gennem tiderne
• Tre centrale begreber i forebyg-

gelsesarbejdet
• Organisatoriske niveauer i den 

nye kommunale struktur
• Fordele og udfordringer i tvær-

fagligt samarbejde
• To spor i arbejdet med unge 

over 18 år
• Hvordan man kan arbejde vi-

densbaseret.

Publikationen er gratis og kan be-
stilles på www.dkr.dk under mate-
rialer.

I hæftet findes bl.a. en tjekliste med vig-
tige fokuspunkter i SSP-samarbejdet 

Et kerneområde for DKR er at forebygge 
ungdomskriminalitet. 
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Mentor- og fritidsindsatser kan føre til po-
sitive forandringer for unge i udsatte livs-
situationer - hvis de tilrettelægges rigtigt.
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Mentor- og fritidsindsatser
TrygFonden og DKR har sat et am-
bitiøst arbejde i gang, hvor forskelli-
ge projekter igennem de næste fire 
år skal være med til at nedbringe 
ungdomskriminaliteten. Som første 
vigtige skridt i dette arbejde udgav 
TrygFonden og DKR i 2012 en ræk-
ke anbefalinger til, hvordan man 
bedst arbejder med mentor- og fri-
tidsordninger for unge ”i risiko”. Ud-
givelsen bygger på en systematisk 
kortlægning af området, hvor kon-
klusionerne er skabt ud fra strenge 

kvalitetskrav. Kommuner, boligsel-
skaber og frivillige organisationer 
har med udgivelsen fået et solidt 
fundament at arbejde ud fra, og kan 
nu se, hvad der virker – og ikke vir-
ker – i arbejdet med mentor- og fri-
tidsindsatser. 

Om kortlægningen
Det startede som et projekt, der 
skulle forebygge grupperelateret 
vold, anden kriminalitet og uroska-
bende adfærd blandt unge gennem 

vidensbaserede forebyggelsesind-
satser. De mest anvendte, veldoku-
menterede og lovende indsatser 
blev indkredset, og her viste men-
tor- og fritidsindsatser gode resulta-
ter. Derfor gik projektet videre med 
et fokus på disse indsatstyper.

Der blev lavet strukturerede littera-
tursøgninger i fem forskellige inter-
nationale videnskabelige databaser 
i et flerfagligt perspektiv, alt imens 
der blev søgt efter relevant litteratur 
på internettet. Litteraturen er syste-
matisk blevet screenet og kvalitets-
vurderet, og de undersøgelser, som 
overordnet set har fået bedømmel-
sen lav kvalitet, er ikke medtaget i 
kortlægningen. 

De indsamlede mentor- og fritids-
indsatser er blevet kortlagt og ana-
lyseret i forhold til deres effekt og 
effektens varighed, hvem effekten 
hovedsageligt viser sig hos, hvor, 
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hvornår, hvordan og hvorfor. Kort-
lægningsrapporten er færdiggjort i 
første kvartal af 2012 og offentlig-
gjort på DKR´s hjemmeside.

Om anbefalingerne
Et meget væsentligt mål med pro-
jektet er at få forskning og praksis til 
at gå hånd i hånd, så arbejdet stop-
pede ikke med kortlægningen. For at 
få skabt forbindelsen, har danske 
forskere og praktikere samt en følge-
gruppe fra DKR´s medlemskreds gi-
vet feedback på hovedkonklusioner-
ne i kortlægningen og delt deres 
erfaring og indsigt i forhold til forskel-
lige væsentlige aspekter af mentor- 
og fritidsindsatser, som forsknings-
kortlægningen har beskrevet.  

På denne baggrund ligger der nu 
en række anbefalinger til lokalråd 
og praktikere, der arbejder med 
børn og unge i udsatte livssituatio-
ner. Anbefalingerne er samlet i 
hæftet ”Mentor- og fritidsindsatser 
– en guide til den gode indsats”, 
som også rummer vigtige frem-
gangsmåder og opmærksomheds-
punkter i forhold til implementering 
af indsatserne.  

Anbefalingerne er blevet udbredt 
gennem fagblade og på tre halv-
dagskonferencer i landets tre stør-
ste byer. Lovende mentor- og fri-
tidsindsatser skal fra 2013-2016 
afprøves i dansk praksis og under-
søges for effekt ud fra høje forsk-
ningsmæssige standarder.

DKR’s mål 
DKR vil nedbringe antallet af de 
mest kriminelle unge .

Delmål: ”DKR ønsker at øge lo-
kalrådenes og navnlig kommu-
nernes mulighed for at forebyg-
ge, at børn og unge bliver en del 
af gruppen kriminelle unge”.

Fra DKR´s strategiplan  
2012-2014

Resultaterne
Mentor- og fritidsindsatser kan vise 
positive og veldokumenterede ef-
fekter for unges ”risiko”, men kan i 
visse tilfælde virke forværrende på 
de unge i form af et dårligere selv-
værd eller dårlig indflydelse fra 
jævnaldrende med negativ adfærd. 
Det er altså vigtigt at have et skarpt 
øje for, hvordan indsatstyperne kan 
udføres bedst muligt og nøje over-
veje, hvilke unge der kan have mest 
glæde af dem. Hvis mentor- og fri-
tidsindsatser kombineres, kan de til-
sammen gabe over, påvirke og beri-
ge flere områder af den unges liv, 
både på individ- og gruppeniveau.
 

Vigtige huskeregler
Mentor- og fritidsindsatser
• Varer i mindst et år
• Har ugentlig kontakt med delta-

gelse i flere timer pr. gang
• Omfatter en personlig, tillids-

fuld relation til en støttende 
voksen

• Har eksplicitte formål
• Styrker personlige og sociale 

færdigheder
• Har et veluddannet og stabilt 

personale – også til at håndtere 
frivillige.

Se flere gode anbefalinger i hæftet 
”Mentor- og fritidsindsatser – en 
guide til den gode indsats”.

DKR’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg  

Udvalget har i 2012 særligt behandlet tre emner:
Straffeattester
Udvalget har i forlængelse af sit arbejde med straffeattester 
og attesternes betydning for, at en straffet person kan få job, 
arbejdet videre med forebyggelse af tilbagefald til kriminali-
tet. Udvalget har igangsat forarbejdet til et dialogværktøj, 
som kan bruges både af arbejdspladser, der skal ansætte nye 
medarbejdere, og af tidligere dømte, der søger job. Intentio-
nen med dialogværktøjet er bl.a. at nedbryde tabuer omkring 
en straffet person. 

Forebyggelse af svind
Udvalget har igangsat et litteraturstudie, som afdækker sam-
menhænge mellem svind fra arbejdspladser og social kapital i 
virksomheder. Litteraturstudiet udarbejdes af DTU, og udval-
get behandler rapporten i 2013 med øje for, hvordan der kan 
arbejdes videre med resultaterne i Danmark.

Organiseret kriminalitet
Udvalget ønsker at bidrage til forebyggelse af organiseret kri-
minalitet mod og i erhvervslivet. Udvalgets fokus har navnlig 
været på afpresning blandt Horestas medlemmer og Justitsmi-
nisterens svar vedr. afpresning og trusler mod virksomheder. 

Udvalget følger og giver sparring til flere af samarbejdspro-
jekterne mellem DKR og TrygFonden, bl.a.:

• Nabohjælp – med fokus på erhvervsnabohjælp 
• Cost-benefitanalyse af kriminalitetsforebyggelse. 

Udvalget prioriterer tid til videndeling og erfaringsudveksling 
mellem udvalgsmedlemmerne, kombineret med besøg hos ud-
valgets medlemmer. 
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Unge mod kærestevold
Temaet for årets konkurrence var 
psykisk vold. Hensigten med kon-
kurrencen er at bringe emnet ind 
undervisningen, hvor de unge har 
mulighed for at snakke med voks-
ne om et emne, der er ekstremt 
tabuiseret.  

Konkurrencen
De unge var inddelt i to grup-
per, og de indsendte bidrag 
blev bedømt inden for hver 
gruppe.
• Gruppe 1: Elever i 8.-10. 

klasser (folkeskoler, frisko-
ler, privatskoler, efterskoler 
og 10. klasses centre)

• Gruppe 2: Unge på ung-
domsuddannelser (gymna-
sier, tekniske skoler, pro-
duktionsskoler, handels- 
gymnasier m.fl.)

Vindere
Tekster
• 9. a. på Ahlmannsskolen
• 3. s. på Herning gymnasi-

um
Billedkunst
• Blåbjerggård Skolen
• Eisbjerghus Efterskole
Film og musik
• 9. klasse på Katrinedals-

skolen.  
• Århus Produktionsskole.

Elever fra folkeskoler og ungdoms-
uddannelser over hele landet afleve-
rede film, musikvideoer, tekster og 
billeder til konkurrencen, og dom-
merpanelet skulle vælge mellem 
200 forskellige bidrag. Der blev fun-
det seks vinderbidrag, som alle på 
fin vis kom bag om de følelser og 
den skam, der er forbundet med at 
være udsat for vold af sin kæreste.

Om konkurrencen
DKR afholder hvert år den kreative 
konkurrence i samarbejde med lige-
stillingsministeren og Foreningen 
Børn og Unge i Voldsramte familier. 
Der er tilknyttet to fagdommere, og 
i årets konkurrence var billedkunst-
neren Maja Lisa Engelhardt og 
skuespilleren Peter Mygind med til 
at bedømme de indsendte bidrag, 

ligesom ligestillingsminister Manu 
Sareen og DKR’s formand Linda 
Nielsen deltog. 

Konkurrencen gentages i 2013, og 
konkurrencematerialet udsendes 
efter sommerferien til skolerne.

Eisbjerghus Efterskole vandt med plakaten ”Bag facaden”. 

DKR’s mål 
DKR vil nedbringe antallet af 
flergangsofre. 

Delmål: ”DKR vil påvirke unge 
menneskers normer for, 
hvad et sundt forhold og en 
sund relation mellem kønne-
ne er”.

Fra DKR´s strategiplan 
2012-2014

For fjerde år i træk inviterede DKR unge til at 
deltage i en kreativ konkurrence mod kære-
stevold
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Identitetstyveri

En undersøgelse fra 2009 viser, at 
ca. 1 % af borgerne har været ud-
sat for identitetstyveri inden for et 
år, og meget tyder på, at proble-
met er stigende. 

Bedrageri med stjålne dankort er fx 
øget i de seneste år. I 2007 var an-
tallet på 801, mens det i 2011 var 
steget til 1.110. En del af bedrageri-
erne kan føre til identitetstyveri.
Identitetstyveri er, når kriminelle 
stjæler eller misbruger personlige 
oplysninger fra nettet. Misbruget 
af personnumre, pinkoder og data 
fra betalingskort kan have meget 
vidtrækkende konsekvenser for 
den, det går ud over. De personlige 
oplysninger kan for eksempel mis-
bruges til at optage lån i offerets 
navn eller til at chikanere andre 
gennem falske netprofiler. 

Rigspolitiet og DKR indledte i 2012 
et samarbejde om at forebygge 
identitetstyveri, og med hjælp fra 
Digitaliseringsstyrelsen er der nu 
formuleret 10 gode råd til fornuftig 
beskyttelse af personlige data på 
nettet. De gode råd findes på 
DKR’s hjemmeside. 

DKR’s Borgerudvalg

Borgerudvalget har i 2012 især haft fokus på, hvordan de kri-
minalitetsforebyggende råd kan nå helt ud til borgerne, og 
hvordan borgerne kan involveres aktivt i kriminalitetsfore-
byggelse. Kriminalitetsforebyggelse skal i højere grad gøres 
til en folkesag. 

For at understøtte DKR´s formidling, har udvalget systemati-
seret udsendelsen af pressemeddelelser og artikler gennem 
udvalgsmedlemmernes medlems- og foreningsblade. Temaer 
som fx nabohjælp, digital sikkerhed, og sikring af private boli-
ger er med udvalgets hjælp kommet ud til en bredere kreds. 

I løbet af året har udvalget arbejdet med en undervisnings-
pakke om grundlæggende metoder, der kan nedbringe risiko-
en for indbrud og hærværk og skabe større tryghed i lokalom-
råder. Pakken er tænkt til fagfolk, der har en vigtig funktion i 
bl.a. boligområder. Det kan fx være ejendomsfunktionærer og 
viceværter. Udvalget arbejder på at udbrede materialet gen-
nem AMU-kurser.

Myter og misforståelser om kriminalitetsbilledet trives i bed-
ste velgående, og udvalget har gennemført en opinionsunder-
søgelse, der belyser danskernes forestilling om emner i til-
knytning til kriminalitet. Undersøgelsen offentliggøres i 2013.  

Udvalget følger DKR og Trygfondens projekter, og giver sær-
ligt input til de projekter, der er målrettet borgerne, bl.a. Na-
bohjælp.

Identitetstyveri og anden IT-kriminalitet 
bliver i de kommende år et område, 
som DKR vil have større 
fokus på. 
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Europæisk samarbejde
Halvåret blev brugt til at igangsæt-
te ny forskning og udbrede redska-
ber til, hvordan kriminalitet fore-
bygges bedre lokalt.

Danmark, der har en lang tradition 
for SSP-samarbejde, havde valgt 
det lokale samarbejde som tema 
for sit formandskab. Temaet var 
centrum for en række aktiviteter, 
som kan fremme det kriminalpræ-
ventive arbejde i Europa. 

Der blev bl.a. i formandsperioden 
iværksat en undersøgelse af, i hvilke 
lokale samarbejder om forebyggelse 
af ungdomskriminalitet politiet ind-
går som partnere. Man fandt bl.a. 
ud af, at de fleste projekter, som po-
litiet deltager i, handler om generel-
le risikofaktorer, og indsatserne fore-
går ofte i skolen. Politiet er sjældent 
part i indsatser, der retter sig mod 
den enkelte unges problemer. 

I forlængelse af undersøgelsen er 
der udarbejdet en værktøjskasse, 
der kan anvendes af beslutningsta-
gere og praktikere. Her er der in-
spiration til fagfolk, der arbejder 
med forebyggelse af ungdomskri-
minalitet, og de kan bl.a. finde en 
manual og faktaark med eksempler 
på god praksis fra de europæiske 
lande. 

Danmark var i det første halvår af 2012 for-
mand for det europæiske kriminalpræventive 
samarbejde, EUCPN. 

Det danske formandskab præsen-
terede også resultaterne af kort-
lægningen af effekten af mentor- 
og fritidsindsatser for unge i risiko 
(se side 14). Mange af program-
merne i rapporten er udviklet i 
USA. Programmerne skal nu tes-
tes i et eller flere europæiske lan-
de, så man kan lære mere om virk-
ningen af programmerne under 
forskellige forhold i Europa.

Sammenligning af krimi-
nalitetsudviklingen
Det europæiske samarbejde har 
længe ønsket at kunne sammenlig-
ne kriminalitetsbilledet på tværs af 
landene, og EUCPN er nu ved at ud-
vikle et nyt redskab til dette. ”Euro-
pean cross-country crime statistics, 
surveys and reports” gør rede for 
den europæiske udvikling i kriminali-

Fakta om EUCPN
European Crime Prevention 
Network er et netværk, der 
arbejder for at fremme krimi-
nalitetsforebyggelse i EU, fx 
ved at:
• Identificere god praksis in-

den for forebyggelse i de 
respektive medlemslande

• Udveksle ideer i netvær-
ket, fremme kontakter og 
understøtte samarbejde 
landene imellem

• Bidrage til lokale og natio-
nale forebyggelsesstrate-
gier

• Hvert af de 27 medlems-
lande har en national re-
præsentant i EUCPN. Re-
præsentanterne kan enten 
komme fra institutioner 
som DKR, fra ministerier, 
politi, universiteter eller 
lignende.
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tet og kriminalitetsforebyggelse. Un-
dersøgelsen skal med tiden kunne 
påvise vigtige kriminalitetstenden-
ser på tværs af grænserne i Europa. 
Allerede nu viser redskabet bl.a., at 
antallet af forbrydelser, der er an-
meldt til politiet i europæiske lande, 
er faldende. Det gælder især for 
vold og biltyverier.

Efter Danmark overtog Cypern for-
mandskabet. Temaet for deres pe-
riode var ”community policing” og 
tyveri af kulturskatte. 

Europæisk pris til dansk 
projekt
Borgere i de fleste europæiske lan-
de efterspørger et synligt og til-
gængeligt lokalpoliti, og det kan 
Københavns politi levere med ”Din 
Betjent”. Derfor indstillede DKR 
”Din Betjent” som Danmarks re-
præsentant i den europæiske kon-
kurrence European Crime Preven-
tion Award. Projektet blev vurderet 
til at være det bedste kriminalitets-
forebyggende arbejde i Europa lige 
nu og vandt derfor førstepræmien. 
Grundprincipperne i ”Din Betjent” 
er at skabe god kontakt mellem lo-
kalpolitiet og borgerne. Det kan fx 
ske ved, at en lokal betjent går el-
ler cykler rundt i lokalområdet, og 
at borgerne får mobilnummer og e-
mailadresse til deres lokale be-
tjent, så de hurtigt kan komme i 
kontakt med betjenten. 

Din betjents opgave er ikke mindst 
at skabe tryghed i lokalområdet og 
forebygge generende adfærd. Det 
kan fx være støjende adfærd, løse 
hunde eller knallertræs på stier. 
Med en hurtig indsats og gode råd 
og vejledning kan den lokale be-
tjent ofte få bragt tingene i orden, 
før de udvikler sig. 

Projektets arbejdsmåde er gen-
nemtænkt og fleksibel og kan 
nemt tilpasses forskellige typer ud-

Det danske vinderprojekt, ”Din Betjent” udmærker sig ved at skabe en bedre kontakt 
mellem borgere og politi 

fordringer, så det kan ko-
pieres i andre lande.

ECPA-prisen gives hvert 
år til det bedste kriminal-
præventive projekt i Euro-
pa, og prisen er på 
10.000 euro, som svarer 
til ca. 75.000 kr. 
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Den Kriminalpræventive Dag
Temaet for dagen var ”Det lokale 
kriminalpræventive samarbejde”, og 
dagen bød bl.a. på indlæg om vold 
i hjemmet, ”Safe Neihgourghood 
Teams”, seksuel vold blandt unge 
og rehabilitering af unge gernings-
mænd.

Blandingen af faglige indlæg, work-
shops og messestande har vist sig 
at være en god cocktail i forhold til 
at formidle ny viden og give krimi-
nalpræventive fagfolk og eksperter 
mulighed for at danne nye netværk 
og få inspiration til deres eget loka-
le arbejde. 

700 deltagere fra ind-og udland samledes en 
solrig dag i marts på Brøndby Stadion til Den 
Kriminalpræventive Dag.  

Det sagde deltagerne 
 
-  Kombinationen af foredrag om 

formiddagen og workshops om 
eftermiddagen er fin. 

- God struktur & godt program. 
Lidt kaos omkring logistikken.

- Jeg synes, at det er en god ide 
med temaerne om eftermidda-

Dagen er et samarbejde mellem 
TrygFonden og DKR, og ambitionen 
er at gøre dagen til en fast årlig be-
givenhed, som tiltrækker stadigt fle-
re deltagere. Den Kriminalpræventi-

ve Dag holdes for tredje gang i 
2013, og temaet er ”Veje til tryg-
hed”, som handler om, hvordan vo-
res fysiske omgivelser både kan 
forebygge og fremme kriminalitet.

gen, da man dels er meget speci-
fik, og med et passende antal til-
hørere 
 

- Netværksdelen er vigtig - og dét 
synes jeg der var god tid til i 2012. 
Jeg så også gerne, at der var lige 
så god tid til at netværke imellem 
workshops og caféstandere i 2013.
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Kriminolog Barry Loveday fra University 
of Portsmouth fortalte om den engelske 
politireform og betydningen for det lokale 
samarbejde

Eva Sørensen, professor på RUC, fortalte 
om innovation i den offentlige sektor og 
lagde op til eftermiddagens forskellige 
workshops om det lokale kriminalpræ-
ventive arbejde

50.000 kr. til frivillige mentorer
Den Kriminalpræventive pris 2012 
gik til et projekt, som har formået at 
inddrage civilsamfundet i forebyg-
gelse af kriminalitet. Det frivillige 
mentorkorps i Roskilde fik overrakt 
prisen af justitsminister Morten 
Bødskov (S) på Den Kriminalpræ-
ventive Dag.

Mentorkorpset er et skoleeksempel 
på det gode lokale, kriminalpræven-
tive samarbejde, og det viser den 
frivillige sektors store betydning for 
det forebyggende arbejde. Mentor-
korpset viser en ny vej til løsningen 
af opgaver, der tidligere er løst af 
professionelle i offentligt regi. Kom-
binationen kommunal projektledel-
se og frivillige giver nye arbejdsme-
toder og gode resultater.

Mentorkorpset møder de unge på 
deres præmisser. I mentorkorpset 
er der ingen handleplaner, ingen 
klienter, men derimod gensidig til-
lid og tryghed. Netop det gør men-
torkorpset unikt og til et foregangs-
eksempel.

Roskildes borgmester Joy Mogensen modtog prisen sammen med mentorkorpset 

Borgmester Joy Mogensen, der 
sammen med mentorerne modtog 
prisen, fremhævede betydningen af, 
at de frivillige bidrager til et stærkt 
og bæredygtigt lokalsamfund. Men 
modellen kræver dog også, at både 
forvaltning og frivillige udviser den 
åbenhed, der skal til, for at kunne 
finde nye løsninger sammen.

Tre andre gode projekter
Udover de frivillige mentorer fra 
Roskilde, der vandt prisen, blev tre 
andre projekter fremhævet af ju-
stitsministeren:
• Aalborg Øst - samarbejde mel-

lem politi og kommune, der af-
dækker risikogrupper og gør en 
hurtig indsats mulig

• Headhunter på Bornholm - 
unge udpeges til en aktiv og an-
svarsfuld rolle i lokalsamfundet

• Legepatruljen i Køge - unge ind-
drages i arbejdet i børnehaver-
ne i nogle timer om ugen.

Hovedtaler på Den Krimi-
nalpræventive Dag 2012
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Det støtter DKR

Unge og fritidsaktiviteter

Når der sker kriminalitet og hærværk i bestemte by- og boligområder, 
nævnes det ofte, at de unge ikke har tilstrækkelige fritidstilbud. CASA har 
på denne baggrund undersøgt forholdet mellem udbud og efterspørgsel 
af fritidstilbud, og betydningen af tilbuddene i forskellige byområder. Det 
er også undersøgt, om tilbuddene matcher de unges behov. 6.083 unge 
fra 5.-9. klasse fra fire kommuner (Halsnæs, Holbæk, Hvidovre og Høje 
Taastrup) har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at omkring 70 % af de unge går til et organiseret 
fritidstilbud, 20 % laver selvorganiserede aktiviteter og 10 % er passive. 
Gruppen af unge, der går til noget i fritiden, har generelt bedre trivsel og 
færre problemer, end de øvrige unge.  

Forældrenes interesse for fritidsaktiviteten har også en betydning: jo stør-
re forældreinteresse, jo mere aktive er de unge. 

CASA´s forslag til at minimere de unges barrierer for at deltage i fritidsak-
tiviteter, er bl.a. at: 
• Lade trænere eller medarbejdere tage kontakt til forældre før sæson-

start,
• Fastholde en bred vifte af fritidstilbud,
• Styrke samarbejdet mellem det frivillige foreningsliv og de kommuna-

le tilbud, da det kan være med til at fastholde og rekruttere udsatte 
unge, og

• Flytte Fritidsaktiviteter, som ikke kræver særlige faciliteter (fx kamp-
sport), ud på skoler og i boligområder. 

Undersøgelsen er et godt supplement til DKR´s store projekt om mentor- 
og fritidsaktiviteter, fordi den belyser omfanget af tilbuddene og unges 
barrierer for at deltage i aktiviteterne. 

DKR har støttet med

100.000 kr.
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Diamantforløb

En gruppe drenge med sociale og 
skolemæssige vanskeligheder blev 
tilbudt et undervisningsforløb på 2 
x 8 timer, hvor de arbejdede med 
at få kontrol over deres tempera-
ment og vrede. Forløbet var et pi-
lotprojekt under Rødovre kommu-
nale Ungdomsskole, hvor det blev 
testet, om anger management kan 
bruges som gruppeforløb i et un-
dervisningsprogram. Mange af 
skolens elever er kendetegnet ved 
at have forskellige problemer. De 
er visiteret til skolen, fordi de ty-
pisk ikke kan rummes i folkesko-
len. Flere elever har givet udtryk 
for, at de gerne vil have hjælp til at 
styre deres temperament. 
Emnerne i forløbet var bl.a. krops-
sprog og talt sprog, kropslig spæn-
ding og afslapning, handlinger og 
konsekvenser, omgangskredsens 
risiko- og støttepersoner. 

Forløbet har vist gode resultater og 
skal nu udvikles til et egentligt ud-
dannelsesprogram målrettet pro-
fessionelle. Der udarbejdes en ma-
nual, der kan bruges i folkeskoler 
og ungdomsskoler i arbejdet med 
at hjælpe udadreagerende børn og 
unge til at håndtere deres vrede og 
aggressioner. 

DKR har støttet med i alt 

100.000 kr. 

Du har et valg

Assim er ikke med i drengegrup-
pen i klassen. Han ønsker sig en 
Iphone, som han tror kan være ind-
gangen til fællesskabet, men hans 
familie har ikke råd til at købe en. 
En ældre kammerat tilbyder ham 
en Iphone til 700 kr. Han kan beta-
le 400 kr. nu og de sidste 300 i næ-
ste uge. Dette svære dilemma 
præsenteres i en lille fiktionsfilm, 
som er beregnet til undervisnings-
brug i 4.-6. klasse. Udover hæleri-
temaet er der en film om tyveri og 
hærværk samt to mini-dokumen-
tarfilm om anholdelse, straf og 
fængselsophold. Der er også to 
film, hvor en tidligere kriminel for-
tæller sin historie. 

Filmene viser de fristelser og fald-
gruber, børn og unge møder i hver-
dagen, og de kan bruges som ud-
gangspunkt for diskussioner om 
gruppepres og konsekvenserne af 
kriminelle handlinger.  

Projektet er målrettet skoler og det 
boligsociale område, som ønsker at 
sætte fokus på kriminalitetsforebyg-
gelse. Batavia Media har i 2012 pro-
duceret filmene for foreningen Le-
jerbo. Filmene og lærervejledningen 
er gratis og findes på www.materia-
leplatform.emu.dk/materialer.

DKR har støttet med 

50.000 kr. 
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Fra DKR’s organisation

Farvel til Eva Smith
DKR´s utrættelige formand gennem 
16 år valgte i 2012 at sige farvel til 
posten. Ved en afskedsreception på 
Carlsberg Business Center i novem-
ber takkede Eva Smith af med et til-
bageblik på nogle af Rådets store 
og små sager, og med en varm tak 
til medlemmer, samarbejdspartne-
re, lokale ildsjæle og sekretariatets 
medarbejdere. 

Eva Smith har i særlig grad lagt sit 
hjerte i arbejdet med at forebygge 
børns og unges kriminalitet. I sin 
tid som formand har hun oplevet, 
at der er blevet færre kriminelle 
unge, men det har ligget hende på 

sinde, at DKR stadig har fokus på 
ungdomskriminalitet. Kriminalitet 
er i høj grad er et ungdomspro-
blem, og en tidlig indsats kan fore-
bygge en del af kriminaliteten på 
længere sigt.

Ved afskedsreceptionen var der ta-
ler af justitsminister Morten Bød-
skov (S), formanden for Folketin-

gets retsudvalg, Karina Lorentzen 
(SF) og næstformand i DKR, Hans 
Reymann-Carlsen. Alle fremhæve-
de Evas store engagement, som 
altid har haft fokus på sagen og al-
drig på hendes egen person.

Den 1. januar 2013 overtog profes-
sor, dr.jur. Linda Nielsen formands-
posten i DKR. 
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Fællesudvalgsmøde 

På DKR´s Fællesudvalgsmøde for 
udvalgs- og plenarforsamlingsmed-
lemmer var temaet det frivillige  
arbejde og betydningen af at ind-
drage borgerne i den kriminalpræ-
ventive indsats. 

Tre oplægsholdere fortalte fra hver 
deres udgangspunkt om, hvilke 
muligheder borgerne har for at gå i 
spidsen i den kriminalpræventive 
indsats, og hvordan vi kan under-
støtte borgernes og civilsamfun-
dets muligheder for at forebygge 
kriminalitet, tage ansvar for sig 
selv og handle derefter.
• Thomas Lindevang fra Munke-

bo Speedway Club fortalte om 
klubbens aktiviteter i forhold til 
byens unge, hvad der driver 
ham i det frivillige arbejde, hvor-
dan han får andre til at engage-
re sig, og hvad det kræver af de 
frivillige at gå ind i arbejdet med 
de unge.

• Søren Juul fra RUC fortalte, 
hvordan samfundsudviklingen 
har forandret betingelserne for 
medborgerskab, social ansvar-
lighed og civilt engagement, og 
hvad det betyder for sammen-
hængskraften i samfundet.

• Sussi Maack fra Socialt Udvik-
lingscenter tegnede til slut et 
billede af, hvem de frivillige er, 
og hvad der driver og motiverer 
dem til at gøre en forskel. 

Herefter drøftede DKR´s medlem-
mer, hvordan organisationerne kan 
arbejde med at øge borgernes vilje 
og evne til at beskytte sig selv, og 
samfundets vilje og evne til at in-
kludere og skabe tryghed.

Repræsentanter fra DKR´s fire udvalg var med 
til at planlægge fællesudvalgsmødet:
John Jacobsen, Fyns Politi
Søren Gøtzsche, Fritid og Samfund
Henrik Olafsen, Ingeniørforeningen i Danmark
Claus Hansen, Ungdomsringen
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Plenarforsamlingen
Pr. 1. marts 2013

dkr’s medlemmer og 
medarbejdere 2013

Formand
Professor, dr.jur. Linda Nielsen

Københavns Universitet
Juridisk Fakultet

 
Næstformand
Hans Reymann-Carlsen

Underdirektør

Forsikring & Pension

Plenarforsamlingens øvrige 
medlemmer
Advokatrådet

Askovgården

BL - Danmarks Almene Boliger

BUPL

Børne- og Kulturchefforeningen

Børnesagens Fællesråd

COOP Danmark A/S

Center for Boligsocial Udvikling

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Vejlederforening

Dansk Byggeri

Dansk Erhverv

Dansk Socialrådgiverforening

Den Danske Dommerforening

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Finansrådet

Forbrugerrådet

Foreningen af Fængselsinspektører og  

Vicefængselsinspektører

Foreningen af Offentlige Anklagere

Foreningen af Socialchefer i Danmark

Foreningen af Statsadvokater

Fritid og Samfund

GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger

High:Five

Ingeniørforeningen i Danmark

Justitsministeriet

KL

Forretningsudvalget
Pr. 1. marts 2013

Kriminalforsorgsforeningen

Københavns Universitet

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lejernes Landsorganisation

LO - Landsorganisationen i Danmark

Ministeriet for Børn og Undervisning

Natteravnene

Politiet

Politiforbundet

Post Danmark

Rigsadvokaten

SikkerhedsBranchen

Serviceforbundet

SKAT

Skole og Forældre

Skolelederforeningen

Socialpædagogernes Landsforbund

Socialstyrelsen

SSP Samrådet

Syddansk Universitet

Uddannelsesforbundet

Undervisningsministeriet

Ungdomsringen

UUVF - Ungdomsuddannelsernes  

Vejlederforening

Aarhus Universitet  

Linda Kjær Minke

Noemi Katznelson

Formand
Professor, dr.jur. Linda Nielsen

Københavns Universitet
Juridisk Fakultet

 
Næstformand
Hans Reymann-Carlsen

Underdirektør

Forsikring & Pension

Lars Alexander Borke

Procesdirektør

Dansk Erhverv

P. Bjørnholdt Løhde

Politidirektør

Politiet

Frode Sørensen

Byrådsmedlem

KL

Jens Henrik Højbjerg

Rigspolitichef

Rigspolitiet

Ole Pass

Formand

Socialchefforeningen i Danmark

Jørgen Pedersen

Formand

SSP Samrådet

Noemi Katznelson

Center for Ungdomsforskning

Thorkild Fogde

Politidirektør  

Københavns Politi
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Sekretariatet
Pr. 1. marts 2013

Ledelse

Sekretariatschef Forebyggelseschef Projektchef Kommunikationschef
Anna Karina  Marjun à Lad Katrine Egaa Molin Søren Skovbo Nielsen 
Nickelsen

Ressourceteamet

Cand.comm. Cand.scient.pol. Cand.comm. 
Anette Aaby Hansen Ann Birgitte Brixen Lone Harlev 
TrygFonden og DKR TrygFonden og DKR TrygFonden og DKR

Cand.scient.anth. Cand.comm. Cand.scient.pol  
Henriette Nobili  Camilla Rich Majken Mosegaard  
Christiansen TrygFonden og DKR Svendsen
TrygFonden og DKR  TrygFonden og DKR

Overassistent Specialkonsulent Cand.scient.kulturgeograf
Daniel Thisen Karsten Nielsen H. P. de Place Hansen
TrygFonden og DKR TrygFonden og DKR TrygFonden og DKR

Controller  Cand.scient.soc. 
Palle Hansen Nanna Gabrielsen 
TrygFonden og DKR TrygFonden og DKR

Kommunikationsteamet

Cand.mag. Grafisk medarbejder Webredaktør Cand.scient.pol. 
Laila Andersen Ulla Skov Line Lüchow Anne Lerche
  

Cand.scient.soc. Kontorassistent Overassistent 
Kapser Bisp Hansen Jette Jørgensen Pia Rasmussen  

forebyggelsesteamet

Cand.scient.adm. Cand.scient.soc. Cand.scient.soc. Stud.jur. 
Line Buchholt Charlotte Vincent Maria Bislev Christopher B. Hennings 
 

Cand.mag. Cand.scient og Konsulent 
Gitte Lildholdt krim.dipl. Lars Rand Jensen
 Merete Djurhuus  
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By- og Boligudvalget
Pr. 1. marts 2013

Formand
Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation

Søren Færch

Dansk Byplanlaboratorium

Bo Grönlund

Akademisk Arkitektforening

Rikke Kristiansen

Ejendomsforeningen Danmark

Mie Johansen

FAB - Foreningen af Byplanlæggere

Hans Mejlshede

Håndværksrådet

Morten Elle

Ingeniørforeningen i Danmark

Birgitte Mazanti

Center for Boligsocial Udvikling

John Jacobsen

Politiet

Per Heide Sørensen

Politiet

Helle Nørgaard

Statens Byggeforskningsinstitut

Anders Glahn

Ungdomsringen

John Radmer

Politiet

Steffen Daugaard

Politforbundet

Kristoffer Rønde Møller

BL - Danmarks Almene Boliger

Leif Hansen

Odensen Kommune

Danske Ark - VakantU
d

va
l

g
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Borgerudvalget
Pr. 1. marts 2013

Formand 
Jette Kammer Jensen

Forbrugerrådet

    

Næstformand
Kasper Skov-Mikkelsen

SikkerhedsBranchen

Helle Øbo

Askovgården

Mads Risgaard Knudsen

TEKNIQ Installatørernes Organisation

Leif Christiansen

Natteravnene

Aksel Poulsen

SSP Samrådet

Maiken Skriver Poulsen

Forsikring & Pension

Hans Luther Madsen

KL

Søren Gøtzsche

Fritid og Samfund

John Dybart

Serviceforbundet

Charlotte M. Bech

Politiet

Carsten Andersen

Politiet

Erhvervs- og Arbejds- 
markedsudvalget
Pr. 1. marts 2013

Formand
Ebbe Andersen

Post Danmark

Næstformand
Lars Alexander Borke

Dansk Erhverv

Mads Risgaard Knudsen

TEKNIQ Installatørernes Organisation

Martin Jørgensen

Dansk Erhverv

Jørgen Bagger

Dansk Låsesmede Forening

Bjørn Jacobsen

HK-Handel

Lisa Schmidt LO

LO - Landsorganisationen i Danmark

Bjarne Corneliussen

Ingeniørforeningen i Danmark

Henrik Olafsen

Ingeniørforeningen i Danmark

Tom Christensen

SikkerhedsBranchen

Henrik Risegaard Jensen

SKAT

Maiken Skriver Poulsen

Forsikring & Pension

Ole Hessel

High:Five

Jan Alstrøm

Dansk Byggeri

John Dybart

Serviceforbundet

Charlotte M. Bech

Politiet

Rasmus Krogh Pedersen

Justitsministeriet

Ulrik Mester

Coop Danmark 

John Nielsen

Håndværksrådet

Bente Brandstrup

Danmarks Vejlederforening
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Udvalget for Børn 
og Unge
Pr. 1. marts 2013

Formand

Kim Hansen

Dansk Socialrådgiverforening

Lise Bagge Rasmussen

Ministeriet for Børn og Undervisning

Line K. Sidenius

Askovgården

Jon A. Jørgensen

BUPL

Ellen Østergaard

Børnesagens Fællesråd

Preben Astrup

Danmarks Idræts-Forbund

Birgitte Baktoft

Danmarks Lærerforening

Poul Nissen

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Hanne Dam

Dansk Sygeplejeråd

Mette Vestergaard

Danske Regioner

Arne Tornvig Christensen

Foreningen af Fængselsinspektører og  

Vicefængselsinspektører

Benny Wielandt

UUVF - Ungdomsuddanelsernes  

Vejlederforening

Anett Wiingaard

GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger

Rasmus Krogh Pedersen

Justitsministeriet

Margot Hansen

Kriminalforsorgen

Allan Krohn Jensen

Uddannelsesforbundet

Per Sandau

Politiet

Chriatian Junget Madsen

Skole og Forældre

Anne Andersen

Socialchefforeningen i Danmark

Michael Melbye

SSP-København

Martin Bannow

SSP Samrådet

Claus Hansen

Ungdomsringen

Anette Storgaard

Aarhus Universitet

Annie Gaardsted Frandsen

Socialstyrelsen

Lisbeth Olsson

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Jan Andersen

Politiet

Erik Thorsted

Natteravnene

Lene Wacher Lentz

Foreningen af Offentlige Anklagere

Jørn Højer-Pedersen

Damarks Lærerforening

Steffen Daugaard

Politforbundet

Hannah Hagerup

Kriminalforsorgen

Asbjørn Agerschou 

Socialpædagogernes Landsforbund

Klavs Odgaard Christensen

Center for Boligsocial Udvikling

Charlotte Avnsted

Social- og Integrationsministeriet

Birgit Henriksen

Skolelederforeningen

Bente Brandstrup

Danmarks Vejlederforening

Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation


