DKR
40år
Det Kriminalpræventive Råd
1971-2011

40 års samarbejde
for tryghed og mindre
kriminalitet
Ansvarsfølelsen skal styrkes
side 4
Et løft til det kriminalitetsforebyggende arbejde
side 6
Præventiv indsats er svaret på
Fremtidens kriminalitet
Side 8

2 | DKR40ÅR

Indhold

Det Kriminalpræventive Råd
Odinsvej 19, 2.
2600 Glostrup
45 15 36 50
dkr@dkr.dk
www.dkr.dk
Ansvarshavende redaktør:
Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen
Grafisk tilrettelæggelse: Bysted
Tryk: MercoPrint Køge A/S
Fotos:
s. 4: © Johnny Thomsen
s. 4, 8, 9, 13, 22, 23, 24 og 25: © Michael Daugaard
s. 18 og 20: © Colourbox
s. 15 og 21: © Ulla Skov
Interview:
s. 4-5 af journalist Henrik Nordskilde
s. 8-9 og 12-13 af journalist Emil Norsker
Oplag: 2.500
DKR.nr.: 11-401-0299
ISBN: 978-87-88789-61-4
Februar 2012
Kopiering tilladt med kildeangivelse

3

Samarbejde for tryghed i 40 år

4

Ansvarsfølelsen skal styrkes

6

Et løft til det kriminalitetsforebyggende arbejde

8

Præventiv indsats er svaret på fremtidens kriminalitet

10

Ansigtsløft til DKR.dk

11

Hæleri

12

Alle skal trække i samme retning

14

Den kriminalpræventive dag

16

Det støtter DKR

18

Mere viden om kriminalitetsforebyggelse

21

Kærestevold og sikkerchat.dk

22

DKR’s medlemmer og medarbejdere

3 | DKR40ÅR

Samarbejde for
tryghed i 40 år
40 år er der gået, siden daværende rigspolitichef Svend Erling Heide Jørgensen tog konsekvensen af en voldsom stigning i kriminaliteten. I december 1970 skrev han et brev til
Justitsministeriet med forslag om, at der blev oprettet en komité, der skulle ’...virke for
forebyggelse af kriminalitet på bred basis,’ som han formulerede det. Resultatet blev Det
Kriminalpræventive Råd.
I dag har 40 års-jubilaren bevist, at samarbejde på tværs af faggrupper er et effektivt middel mod kriminalitet. SSP-samarbejdet mellem skoler, socialforvaltninger og politi er et af
de mest kendte initiativer i Rådets arbejde. De fleste danske skolebørn er på et tidspunkt
blevet introduceret for SSP, men også Nabohjælp, Operation Mærkning og senest et samarbejde med TrygFonden med fokus på vold, overfald, røverier og seksuelle overgreb er
nogle af de forebyggende initiativer, Rådet har sat i søen.
DKR’s medlemsorganisationer repræsenterer et bredt udsnit af samfundet. Både stat og
kommune, offentlig og privat sektor er med, og medlemskredsen spænder fra BUPL til
Finansrådet. Det sikrer input fra forskellige faggrupper, der i samlet flok står med stærke
kompetencer til at forebygge kriminalitet nu og i fremtiden.
En rejse gennem Rådets 40-årige historie viser, at DKR er i stadig udvikling, men at de
grundlæggende værdier er de samme som dengang i tidernes morgen. Ansvar over for sig
selv og hinanden, og samarbejde ud i alle kroge af samfundet, er stadig nøgleordene, hvis
missionen skal lykkes. Mange ting er blevet en succes, og fremtiden bringer nye udfordringer og nye udviklingsmuligheder for DKR. Det viser de næste sider ….
Det Kriminalpræventive Råd
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DKR’s formand
Eva Smith læste oprindeligt sociologi og
psykologi, inden valget faldt på jura. Hun
blev cand. jur. i 1974 og lektor ved Københavns Universitet i 1985. I 1990 blev
hun professor i retsvidenskab og i 1996
formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Ansvarsfølelsen
skal styrkes
Det Kriminalpræventive Råds markante
stemme i medierne skal snart finde sin
afløser. Gennem 16 år har formand Eva
Smith været med til at markere DKR’s
dagsorden, hvor et af de vigtigste punkter
har været, at en tidlig indsats forebygger
kriminalitet.
”Tidlig forebyggelse giver, udover muligheden for at bringe børnenes liv i en mere
positiv retning, kæmpe økonomiske for-

dele. En ung på en sikret institution koster
en million om året. Den million kunne
være givet godt ud tidligere med støtte til
familien og barnet,” siger Eva Smith.
”Forebyggelsen behøver ikke kun være
noget pædagoger, lærere og socialrådgivere tager sig af. Alle kan bidrage, og helt
konkret skal vi huske på, at skolen er et af
de steder, hvor der er bedst mulighed for
at forebygge kriminalitet”, forklarer Eva
Smith.

”Hvis børnene har det godt socialt i skolen,
så er de godt beskyttet mod at komme ud
i kriminalitet. Det er bl.a. forældrenes ansvar, at en klasse er en enhed, hvor alle børnene har det godt. Jeg synes, vi var bedre
til det, da jeg havde små børn. Der var en
større følelse af ansvar for, at hele klassen
skulle trives og ikke kun ens eget barn. I
dag er der et voldsomt fokus på, at ens eget
barn og ens egne venner og egen familie
har det godt, men hvis folk vil undgå at
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I år takker Eva Smith af som formand
for Det Kriminalpræventive Råd.
Hun forlader et styrket DKR,
men minder om, at rådet står med
en vigtig formidlingsopgave:
Jo tidligere forebyggelse, jo bedre.
Derfor skal vi alle tage et større
ansvar - også for hinandens børn.

blive udsat for kriminalitet, er det vigtigt,
at vi inkluderer alle børn i vores bestræbelser på at skabe en god barndom.”
Når det gælder om at tage et personligt ansvar, peger formanden også på nabohjælp
som et godt eksempel på, at den enkelte
borger kan blive bevidst om selv at gøre en
indsats.
”Det giver dem indflydelse på deres eget
liv, og den kriminalitet de udsættes for, og
det gavner trygheden i befolkningen. Det
giver folk en forståelse af, at vi alle er en
del af samfundet, og at den enkelte dansker
kan gøre noget konkret for at forebygge
kriminalitet.”
Kriminelle skal
med i fællesskabet
Ofte kommer en debat om forbrydelse og
straf til at handle om den kriminelle lavalder. I 2010 førte det til, at lavalderen for
en kort bemærkning blev sænket til 14 år
bl.a. på grund af problemer med bandekriminalitet, hvor børn under 15 år begik
ulovligheder. Eva Smith mener, at det er et

eksempel på, at et ensidigt fokus på strafferammer kan fylde for meget i debatten.
I stedet skal vi alle huske på vores ansvar
og se på kriminelle som en del af befolkningen.
”Vi skal forsøge at trække dem ind i fællesskabet, men generelt er der en mindre
forståelse af de kriminelle end fx for 20 år
siden. Der er en holdning om, at ‘de har
ikke noget med os at gøre, de skal bare
straffes hårdt og helst aldrig komme ud af
fængslet igen.”
En del af årsagen til, at fokus har ligget på
hårdere straffe og lavere kriminel lavalder
er, at politikere sædvanligvis kun tænker
frem til næste valg. Derfor er det svært at
få dem til at lægge planer, der måske først
viser deres effekt om 10-15 år.
”Der har været alt for meget fokus på
hårdere straffe og for lidt på forebyggelse.
Så det har været lidt skuffende. Det har
været svært at råbe politikerne op, for deres
tidshorisont er ofte kun fire år,” konstaterer
Eva Smith.
Samarbejde skaber
nye muligheder
På de interne linier i DKR, er Eva Smith
især tilfreds med, at sekretariatet har fået
nye kompetencer bl.a. via medarbejdere
med uddannelser inden for psykologi,

sociologi og kommunikation. Det styrkede
sekretariat er det vigtigste, der er sket i
hendes tid som formand, vurderer hun,
men minder også om dem, hun kalder
ildsjælene.
”Vi skal huske dem, der arbejder tæt på
de unge ude i marken. Det er fint nok, at
jeg sidder ved mit skrivebord og snakker
med politikere, men der hvor man virkelig
forebygger kriminalitet er ved kontakten
menneske til menneske. Den foregår ude i
landet fx i SSP-samarbejdet.”
Eva Smith ser frem til, at DKR i de kommende år får mulighed for at realisere
projekter, der tidligere var urealistiske på
grund af økonomiske begrænsninger. Nærmere bestemt giver et øget samarbejde med
TrygFonden DKR en større bane at spille
på. Der skal bl.a. være fokus på nabohjælp,
gruppebaseret vold og Den Kriminalpræventive Dag, der blev introduceret i 2011.
”Forhåbentlig vil samarbejdet også engagere befolkningen i højere grad, for det er
jo en opgave, vi alle skal løse. Vi har alle et
ansvar over for, at børn ikke kommer ud i
kriminalitet.”
Udviklingen i Danmark er i de senere år
gået i retning af lavere kriminalitet og
mindre bekymring for kriminalitet i befolkningen, men dermed er DKR’s berettigelse ikke blevet mindre, understreger
Eva Smith.
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I året, hvor DKR fyldte 40, blev samarbejdet med TrygFonden indgået.
Samarbejdet strækker sig indtil videre over fem år og det betyder et
stort løft – både økonomisk og ressourcemæssigt – til rådets arbejde.

Der er sat ambitiøse mål for samarbejdets
ni projekter, og hvis det lykkes, vil der være
en synlig reduktion af kriminaliteten inden
for tre kriminalitetsområder.
Samarbejdet fokuserer på at forebygge indbrud og hjemmerøveri, vold og hærværk i
det offentlige rum samt seksuelle overgreb.
Disse tre områder er prioriteret ud fra en
vurdering af, hvor den største effekt kan
opnås.

Borgerne og fagfolk i det lokale samarbejde
er hovedmålgrupper for samarbejdet, og
mange vil ikke kunne undgå at bemærke
de nye indsatser. En stor gruppe borgere vil
blive inspireret til at melde sig som nabohjælpere, og mange forældre til børn i indskolingen vil danne forældrenetværk. Ude
i kommunerne vil de om nogle år i højere
grad tænke kriminalitetsforebyggelse ind i
lokalplanerne. Det er blot nogle af målene
for samarbejdet, hvor alle projekter knytter

1971
Det Kriminalpræventive Råd bliver stiftet.
Baggrunden er en voldsom stigning i kriminaliteten trods 60’ernes højkonjunktur. I de første
år er der især fokus på forebyggelse af tyveri
og røveri. Rådets første formand er direktør i
Bikuben cand. jur. Poul Garden.
1973
Statsadvokatur for særlig økonomisk
kriminalitet, også kendt som bagmandspolitiet, bliver oprettet.

SSP
udvalg

sig til DKR´s overordnede mål om at nedbringe antallet af flergangsofre, nedbringe
antallet af de mest kriminelle unge, fastholde de gode resultater af indsatser rettet
mod den brede befolkning og fastholde det
høje tryghedsniveau i befolkningen.
TrygFonden bidrager med omkring 81
mio. kr. igennem de fem år, samarbejdet
løber.

1974
Ombudsmand Lars
Nordskov Nielsen afløser
Poul Garden som formand
for DKR.
1975
DKR opretter det centrale SSPudvalg – et samarbejde mellem
skoler, socialforvaltninger og
politi.

1977
DKR indfører Operation Mærkning. Borgerne kan hos politi og
forsikringsselskaber gratis hente en
gravørpen og klistermærkater.
1977
De første kvindelige politibetjente
bliver uddannet.
Folketinget vedtager med 100 stemmer mod 46 at afskaffe dødsstraffen
i den militære straffelov.
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Samarbejdets projekter fra
2012-2016
•

 abohjælp. DKR vil modernisere naN
bohjælpskonceptet og få borgerne til
at beskytte sig selv og hinanden ved at
organisere sig i nabohjælpsnetværk.

•

 ryghed og mindre kriminalitet
T
via byplanlægning. Kriminalitetsforebyggelse skal tænkes bedre ind i kommune- og lokalplanlægning, og de
kommunale byplanlæggere og kommunernes lokalråd skal derfor have mere
viden om, hvad de kan gøre.

•

•

 rupperelateret vold, anden krimiG
nalitet og uroskabende adfærd blandt
unge. National og international litteratur gennemgås for at finde lovende
forebyggelsesindsatser. Ud fra dette
udvikles et rådgivningsmateriale, og
lovende metoder effektevalueres og
spredes til praksisfeltet.

•

 orældrenetværk. Børns og unges trivF
sel i skolen har en betydning i forhold
til kriminel adfærd. Stærke forældrenetværk i skolerne kan være med til at
sikre, at også de udsatte børn og familier bliver en del af fællesskabet.

•

 orebyggelse af seksuelle overgreb.
F
Yngre kvinder har den største risiko for
at blive udsat for voldtægt, og det er
mange gange unge mænd, der er krænkere. Projektet skal nedbringe antallet
af seksuelle overgreb blandt unge.

•

 en Kriminalpræventive Dag. ArD
rangementet afholdes en gang om året
for eksperter og fagfolk, der arbejder i
det kriminalpræventive felt. På dagen
er der faglige indlæg, workshops, messestande og cafémøder.

•

 ost benefit-analyse af kriminalitetsC
forebyggelse. DKR vil vise, hvilke
omkostninger og gevinster, der er forbundet med at forebygge kriminalitet.
Analysen afdækker, hvad en kriminel
person koster over et livsforløb, og
hvilke forebyggende initiativer, der er
økonomisk rentable.

•

 AVN (Gennemførlig, Anvendelig,
G
Vidensbaseret og Nyskabende). DKR
vil udvikle et undersøgelseskoncept
til lokale tryghedsundersøgelser. Undersøgelsen kan vise utrygge steder i
et lokalområde, hvor man med fysiske
forbedringer kan forebygge fx hærværk
og dermed skabe større tryghed for
beboerne.

 orebyggelse af ungdomskriminalitet.
F
Ny viden om forebyggelsesmetoder
sættes i spil i praksisfeltet gennem et
ambassadørnetværk, i samarbejde med
landets kommuner.

Efter to år med ordningen er indbrudsfrekvensen
på ejendomme med mærkater 6,25 promille, hvorimod frekvensen for ejendomme uden Operation
Mærkning-mærkater er hele 5,4 procent.
Viceretspræsident Frank Poulsen bliver ny formand
for DKR.

1979
Christianias forhandlingsgrupper
erkender, at fristadens fællesskab
er ved at blive ødelagt pga. handel
med hårde stoffer og anden kriminalitet.

1981
DKR får igen ny formand:
Landsretspræsident
Kurt Haulrig.

1978
Den endelige afskaffelse af dødsstraf i forbindelse med
krigsforbrydelser, forræderi og landsskadelig virksomhed,
sker først i 1994.

1980
Danmarks Statistik forudser, at hærværk og cykeltyverier vil få antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser op på 375.000 i 1980, hvilket er rekord.

Vestre Landsret idømmer en 16-årig bankrøver ét års togt
med skonnerten Fulton.

I december sætter arbejdsløshedstallet i Danmark rekord med 240.000.

1983
Danske unge drikker fra en tidligere og tidligere alder. 80 pct. af
14-18-årige kriminelle har drukket
inden den kriminelle handling.
1982
Den teknologiske udvikling fører til ’Lov om
forbud mod privates tv-overvågning m.v.’.
Loven åbner dog fortsat for, at tankstationer, butikscentre, fabriksområder osv. kan
overvåges.
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Præventiv indsats er
svaret på fremtidens
kriminalitet
Det Kriminalpræventive Råd er med sine 40 år blevet voksent, og Rådets
relevans og betydning er større end nogensinde.
Internetsvindel, organiserede indbrud og
bandekriminalitet står højt på listen over
hyppige kriminalitetsformer i dag – og i
morgen. Grænserne er udvisket mellem
landene og blandt mennesker bag deres
computere, og det giver nye udfordringer.
Men fælles for dem alle er, at hvis man vil
dem til livs, er det præventive arbejde kongevejen til løsningen. Det forklarer politidirektør i Københavns Politi og medlem af
DKR’s forretningsudvalg, Johan Reimann.
”De kriminalitetsfænomener vi kan se er i
fremmarch, kan langt hen ad vejen afhjælpes ved det præventive arbejde. Det handler blandt andet om at lære alle borgere,
hvordan de skal gebærde sig på internettet
og passe på deres kontokortoplysninger
eller NemId.

Det kan også dreje sig om, hvordan man
forhindrer rekruttering til bandemiljøet
og samtidig skaber en god exit-strategi
for dem, som vil ud af det. Det præventive
arbejde er altså relevant i begge ender af
skalaen. Både når det gælder almindelige
borgere, og når det gælder hærdede kriminelle.”
I København er den præventive indsats
mangesidet med et hav af projekter og
programmer. Det er blandt andet undervisning, politiets ungdomsklubber og
bekymringssamtaler med unge på kanten
af loven.
Nogen har måske haft den opfattelse, at
den præventive del af arbejdet i politiet
blev betragtet som ’den bløde del’. Men det
afviser Johan Reimann.

”Når vi fx har en høj-risiko-fodboldkamp
mellem Brøndby og FCK og sender dialogpoliti for at tale med fansene, er de jo
ikke blødere end dem, der står i indsatsdragten. Det er to sider af samme opgave.”
Johan Reimann mener, at rådet har en
mindst lige så stor berettigelse i dag som
for 40 år siden. I sådan en grad, at det er
blevet en uundværlig samfundsinstitution.
”Hvis vi ikke havde et kriminalpræventivt
råd, ville vi hurtigt opfinde det,” siger han.

Johan Reimann, politidirektør i Københavns
Politi og medlem af Det Kriminalpræventive
Råds forretningsudvalg.
”DKR har indgået et stort samarbejde med TrygFonden, hvilket gør mange
nye ting muligt. TrygFonden er en meget professionel privat aktør, der vil
gavne den positive udvikling, vi har i rådet. Partnerskaber mellem offentlige
aktører som DKR og private som TrygFonden vil generelt blive mere almindelige, og det åbner nogle interessante muligheder.”

1985
DKR nedsætter et udvalg, der skal undersøge, om voldelige film påvirker børn og unge.
DKR sætter gang i Operation Foto, hvor befolkningen bliver
opfordret til at gemme fotografier af deres værdigenstande.
1988
Våbenloven bliver skærpet, så det bliver forbudt at bære kniv på offentlige
steder, med mindre den skal bruges til fx fiskeri eller erhverv. Nu kræver
det også polititilladelse at eje en slangebøsse, kastestjerne, armbrøst eller
butterfly-kniv.
Sparekassedirektør Laurits Ringgård afløser Kurt Haulrig som formand.

1989
DKR introducerer Projekt Nabohjælp.
DKR og Dansk Ingeniørforening offentliggør en 50 siders
publikation henvendt til arkitekter, boligselskaber og andre, der
beskæftiger sig med indretning af boligområder. Rapporten indeholder gode råd om, hvordan vold og hærværk kan mindskes.
1990
Antallet af unge førstegangskriminelle er faldet markant. En undersøgelse
blandt 14–15-årige viser, at 25 % aldrig har begået noget kriminelt, og den
kriminalitet der har fundet sted, er ofte bagateller. I en lignende undersøgelse
fra 1979 svarede kun fem %, at de aldrig havde begået noget ulovligt. Også
blandt de 15–18-årige er kriminaliteten faldende.
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Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i
brancheorganisationen Forsikring & Pension og næstformand i Det Kriminalpræventive Råd.
”Danmark er et trygt sted at bo. Her skal man ikke være bange for at gå på
gaden om aftenen, og det er faktisk en vigtig pointe at formidle. Dels for at
den enkelte har en realistisk opfattelse af sit samfund, dels for, at vi netop ikke
kommer til at lave forkerte politiske beslutninger ud fra en fejlagtig opfattelse
af omfanget af kriminalitet herhjemme.”

Positiv effekt
Det er ikke kun politiet, der har en åbenlys
interesse i at forhindre forbrydelser, før de
sker. Forsikringsselskaberne har op gennem rådets historie spillet en central rolle,
ikke mindst, de folkelige kampagner som
Nabohjælp og Operation Mærkning.
Underdirektør i brancheorganisationen
Forsikring & Pension og næstformand i
DKR, Hans Reymann-Carlsen, er overbevist om, at kampagnerne har haft en
positiv effekt.
”Vores branche er overordnet meget interesseret i at være med til at skabe et
tryggere samfund. Gennem årene har vi
spillet en markant rolle, og det vil vi også

gøre fremover. Det giver mening for os på
mange niveauer, og vi er overbeviste om,
at vi kan være med til at gøre en forskel,”
forklarer Hans Reymann-Carlsen.
Stærkt netværk
En anden hel central del af DKR er det
landsdækkende SSP-samarbejde, som er
organiseret i SSP-Samrådet. DKR var
fødselshjælper til det første formaliserede
samarbejde mellem skole, socialforvaltning
og politi i 1975, og SSP-samarbejdet har
op gennem historien fået en større og
større rolle, og er nu repræsenteret i forretningsudvalget i DKR.

SSP har i dag et stærkt netværk over hele
landet, hvor man udveksler erfaringer fra
den helt nære hverdag, fortæller SSP-Samrådets formand og medlem af forretningsudvalget i DKR, Jørgen Pedersen.
”Vi prøver en masse ting af i praksis, og de
ting, der fungerer, giver vi videre til hinanden. Her er det centralt at have et godt
samspil med både forskning og vidensbaser, hvilket DKR er med til at sikre. Her
værner vi virkelig om begrebet kopi-retten;
det vil sige retten til at kopiere og inspirere
hinanden. Vi gør lokale erfaringer til nationalpraksis.”

Jørgen Pedersen, SSP-konsulent i Silkeborg
Kommune og formand for SSP-samrådet
”Sagt i spøg kan man sige, at vi har en utaknemmelig opgave, for når vi gør
vores arbejde godt, sker der ikke noget kriminalitet. Men går det ikke godt,
og der sker meget, får vi al skæld ud. Det forebyggende arbejde er ligesom
rengøring derhjemme. Hvis du ikke kommer ud i hjørnerne, kan det godt gå
et stykke tid, men lige pludselig er der nullermænd over det hele.”

1989
Politiet finder Blekingegadebandens dæklejlighed i
København, hvor banden opbevarer et større våbenlager. Medlemmer af banden bliver dømt for flere grove
røverier begået op gennem 80’erne, kulminerende med
røveriet mod Købmagergades Postkontor i 1988, hvor
en politibetjent mistede livet.

SSP
udvalg

1990
DKR erklærer, at målsætningerne for det kommende år er fortsat udvikling af SSP-arbejdet, en
større indsats over for unge med udsigt til dom og
mere kriminalpræventiv miljøplanlægning.

1991

DKR kritiserer brugen af ungdomskontrakter, hvor unge
med flere kriminelle handlinger bag sig kan få en ren
straffeattest, hvis de tager et arbejde eller en uddannelse.
Derimod står førstegangskriminelle dårligere, idet deres
straffeattest bliver plettet, hvis de fx stjæler en cykel.

1992

Højesteretsdommer Peer Lorenzen bliver ny formand for DKR.
Antallet af kvinder, der begår berigelseskriminalitet, fx butikstyveri eller socialt bedrageri, er steget voldsomt de seneste 10–20 år.
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Ansigtsløft
til dkr.dk
I 2011 så et nyt dkr.dk dagens lys. Hjemmesiden har
fået et mere moderne udtryk og mere målrettet
information til brugerne.
Hjemmesiden er nu delt i to sektioner
– en til borgerne og en til fagfolk i det lokale samarbejde. Det gør det nemmere for
begge grupper at finde de oplysninger, de
har brug for.
Hjemmesiden kan langt bedre formidle
DKR´s viden til de to centrale målgrupper,
og dermed klæde borgerne på til at kunne
forebygge kriminalitet og inspirere det
lokale kriminalpræventive arbejde med ny
viden og forslag til forebyggende metoder.
Fagfolk kan bl.a. finde baggrundsviden,
statistik, metoder og links til undersøgelser
og projekter inden for forskellige indsatsområder.

1993

Volden blandt unge er blevet grovere. To
knivdrab med få ugers mellemrum sætter
yderligere fokus på problemet og især hip
hop-kulturens indflydelse.
1994

De første forsøg med konfliktråd, hvor offer og
gerningsmand mødes med en neutral mægler,
bliver indført i udvalgte politikredse.
Folketinget hæver strafferammen for gentagne
voldstilfælde.

1995

Justitsminister Bjørn Westh fremlægger en handlingsplan, der
skal skabe alternativer til frihedsstraffe, bedre forebyggelse
under afsoning og hjælp til folk på vej ud af fængsel. Målet er,
at færre skal falde tilbage i kriminalitet og stofmisbrug.
1996

Professor dr. jur. Eva Smith afløser Peer Lorenzen som
formand for DKR.
3. marts bryder rockerkrigen ud med drabet på Bandidosrockeren Uffe Larsen i Københavns Lufthavn. Frem til
efteråret 1997 bliver 11 bandemedlemmer dræbt.
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Hæleri
DKR vælger hvert år et fokusområde, som får
særlig opmærksomhed igennem hele året.

I 2011 var hæleri et fokusområde i et forsøg på at bremse afsætningen af stjålne
varer og derved nedbringe antallet af indbrud i private hjem.

tage udgangspunkt i forskellige medieproduktioner, som belyser problemstillingen
unge og hæleri.
Undervisningsmaterialet findes på dkr.dk

Allerede fra starten af året blev borgerne
mindet om, at de skal tænke over prisen,
når de køber brugte varer. På kampagnens
hjemmeside ”taenkoverprisen.dk” kan man
finde film, spil og oplysninger om emnet –
og få gode råd om, hvad man selv kan gøre
for at undgå at købe hælervarer.

Som et eksempel på en ny
indsatstype har DKR produceret et materiale om
hæleri til ungdomsklubber.
Materialet er et oplæg til et personalemøde
med forslag til, hvordan personalet med
gruppediskussioner, cases og rollespil kan
komme omkring problemstillingen. Materialet lægger op til, at personalet finder frem
til, hvad de synes er vigtigt at gøre, hvis de
har mistanke om, at der foregår køb og salg
af hælervarer.

Kampagnen er et eksempel på en indsats,
hvor nogle af DKR´s medlemsorganisationer samarbejder for at opnå størst mulig
gennemslagskraft. Justitsministeriet, Forsikring & Pension, Rigspolitiet og DKR
står bag kampagnen.
Unge og hæleri
DKR har fulgt hælerikampagnen op med
et undervisningsmateriale til 8.-9. klasser.
Undervisere kan i dialogen med de unge

1998

Justitsminister Frank Jensen redegør i Folketinget
for, at ventetiderne i retssystemet er for lange. Det
skyldes bl.a. øget økonomisk kriminalitet, der tager
lang tid at efterforske.
Udlændingeloven strammes m.h.t. udvisning af
kriminelle udlændinge.
1999

Brøndbys borgmester Kjeld Rasmussen foreslår, at en 15 etager høj boligblok
med 1.000 beboere skal indhegnes på grund af problemer med kriminalitet i
området. Boligselskabet afviser planen.
Selvom kriminaliteten er faldende, anmelder danskerne en større del af de overgreb,
de bliver udsat for, viser den hidtil mest omfattende undersøgelse på området.

2000

Folketinget vedtager at udvide ordningen om samfundstjeneste, så også kortere frihedsstraffe, fx. til spritbilister,
kan afløses af samfundstjeneste. Hidtil har ordningen været
rettet mod især berigelsesforbrydelser samt fx vold, hærværk,
brandstiftelse, narkokriminalitet og røveri.
1999
Flere og flere arbejdsgivere kræver en straffeattest fra jobansøgere. Fagforeninger kritiserer udviklingen, da de mener, det forhindrer personer, der har
udstået deres straf i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
DKR opretter sin første hjemmeside. Først crimprev.dk – senere dkr.dk
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Alle skal trække
i samme retning
Alle dele af det kriminalpræventive arbejde er drevet af et stort engagement. Lige fra landets mindste kommune Læsø til den største København. Men
især forskellene i kommunernes størrelse giver rådet en række udfordringer, hvor det er nødvendigt at tage hensyn til forskellige problemstillinger,
forklarer byrådsmedlem i Sønderborg og repræsentant for Kommunernes
Landsforening i DKR, Frode Sørensen.
”Den forskellighed skal man selvfølgelig
være opmærksom på, så man ikke bare
siger, at alle problemer skal tackles på
samme måde – uanset om det er på Nørrebro eller i Thy. Derfor er det også godt
og nødvendigt, når vi i DKR får inspiration fra lokalrådene og ssp-medarbejderne
rundt om i landet. Man kan ikke bare
sidde i Glostrup og se ud over landet og
sige, hvordan det er. Der er altid brug for
tæt dialog. Især med dem, der har fingeren
på pulsen.”
Når Det Kriminalpræventive Råd kommer
med vejledninger til kommunerne, er det
kun anbefalinger, og det kan nogle gange
komplicere arbejdet en smule, forklarer
Frode Sørensen.
”Jeg så gerne, at alle kommuner med
samme iver gennemførte de anbefalinger,
som kommer fra rådet. Mange kommuner

gør det rigtig godt, men der er stor forskel
mellem dem. De steder, hvor man har
problemer, bør man trække på nabokommunen, hvor det måske fungerer bedre. Og
man kan også altid få støtte af DKR. En
af de store udfordringer for rådet de kommende år er at få alle til at trække i samme
retning.”
Frode Sørensen mener, at rådets relevans er
stigende, og at det har en stor del af æren
for, at kriminaliteten ikke er vokset trods
en eksplosiv teknologisk udvikling.
”Vi oplever i dag nogle former for kriminalitet, vi ikke havde for 20, 30, 40 år
siden, og her er den præventive indsats
meget vigtig. Også fra helt almindelige
borgere. Det er vigtigt, at vi er med til at
passe på hinanden som med fx nabohjælp.
Det er vigtigt, at vi har øjne og ører åbne
og hjælper politiet.”

2000
Problemer i Vollsmose får Odense Kommune til at sætte
et mål: Bydelen skal i løbet af 10 år forvandles til et
velfungerende bolig-, erhvervs- og fritidsområde.
92 % af alle danske kommuner har et SSP-udvalg.
2002
Terrorpakke 1, der skal forbedre politiets efterforskningsmuligheder, bliver vedtaget. Det betyder bl.a. øget registrering af
tele- og internetkommunikation. Eva Smith kalder det et uhørt
indgreb i danskernes privatliv, at teleselskaberne kan registrere
oplysninger om folk, der ikke er mistænkt for noget.

Et styrket råd
Samarbejdet med TrygFonden betyder, at
rådet i de kommende år kan gennemføre
endnu flere kampagner og projekter.
Den økonomiske håndsrækning glæder
politidirektør i København, Johan Reimann.
”Der er de seneste år sket en stor professionalisering af sekretariatet og arbejdet i Det
Kriminalpræventive Råd. Og med støtten
fra TrygFonden får man nu mulighed for
at styrke den udvikling yderligere. Men det
betyder altså også, at alle rådets medlemmer skal gøre en aktiv indsats de kommende år. Det her er en meget stor mulighed. Men det er også en stor udfordring,
for det handler om, at vi nu skal forankre
indsatsen ude i den yderste kommune og i
det yderste lokalråd. Vi skal alle være med
til at gribe denne chance.”

2001
Ungdomssanktionen træder i kraft, som et alternativ til ubetinget
fængselsstraf til unge mellem 15 og 17 år. Sanktionen er en to-årig
socialpædagogisk indsats.
Natten til 25. marts tiltræder Danmark Schengen-samarbejdet sammen med de øvrige nordiske lande.
2002
72 % af personer mellem 15 og 18 år, der bliver varetægtsfængslet i København har indvandrerbaggrund.
DKR vinder kampagnen Reklame for alvor til en markedsværdi af omkring 10 mio. kr. Kampagnens budskab er, at
ældre ikke skal være bange for at gå ud.
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Frode Sørensen, tidl. skatteminister, byrådsmedlem i
Sønderborg og medlem af Det
Kriminalpræventive Råds forretningsudvalg.

2001
11. september angiber terrorister World Trade Center i
New York og Pentagon i Washington D.C.
En opgørelse viser, at Danmark er det land i verden, hvor
befolkningen er mindst udsat for alvorlig kriminalitet.
2007
Politireformen træder i kraft. Kreds- og lokalråd oprettes.
Regeringen nedsætter en ungdomskommission, hvor DKR
er repræsenteret ved formand Eva Smith.

2005
Ringstedforsøget afsluttes. Resultaterne af undersøgelsen af
unges tobaksrygning, forbrug af alkohol, hashrygning m.m.
bliver udgangspunkt for arbejdet med børns risikoadfærd og
bearbejdning af sociale overdrivelser.
2007
DKR får ny udvalgsstruktur, hvor fem udvalg
bliver til de nuværende fire og der formuleres
en vision, mission og strategi.

Modelfoto

”Hvis vi i Danmark ikke havde et kriminalpræventivt
råd, ville tingene flyde mere i kommunerne. Man ville
være nødt til at bruge mange flere kræfter i den enkelte
kommune på at finde ud af, hvad man skulle gøre, hver
gang man stod over for en udfordring. I dag har DKR
anbefalinger og vejledninger til præventivt arbejde inden for stort set alle former for kriminalitet. Det sparer
kommunerne for meget.”
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Den Kriminalpræventive Dag
På Den Kriminalpræventive Dag mødes eksperter og fagfolk fra Stat og Kommune, offentlige og private organisationer, myndigheder og NGO’er, til dialog
og faglige input.

Den første kriminalpræventive dag blev
holdt i 2011, og dagen var første synlige
resultat af samarbejdet med TrygFonden.
Samarbejdet har gjort det muligt at gøre
dagen til en årlig tilbagevendende begivenhed – indtil videre i de næste fem år.
Den Kriminalpræventive Dag er en god
blanding af faglige indlæg, workshops
og messestande, hvor deltagerne kan få
inspiration og gode ideer til det kriminalitetsforebyggende arbejde. 500 mennesker
deltog i 2011 ved arrangementet i Esbjerg
Musikhus, og 35 messestande præsenterende spændende projekter under temaet
ungdomskriminalitet.

I 2012 får dagen et internationalt tilsnit,
da Danmark er formand for EUCPN, det
europæiske kriminalpræventive netværk.
Ved arrangementet, som finder sted på
Brøndby Stadion, forventes ca. 700 deltagere fra ind- og udland. Der sættes fokus
på det lokale kriminalpræventive samarbejde.
Den Kriminalpræventive Dag er en oplagt
lejlighed til at danne og styrke netværk på
tværs af faggrupper og løfte hele feltets
vidensniveau. Temaet er løftestang til at
sprede viden om konkrete forebyggelsesmetoder, så metoderne udbredes og sættes
i spil lokalt.

2006
Terrorpakke II bliver vedtaget
bl.a. med øget samarbejde mellem PET og FET til følge.
2008
Folketinget vedtager den såkaldte knivlov efter drabet på
den 19-årige Anton Nije på Strøget i København.
DKR starter en kampagne mod knivvold, Knivfri.dk, som
bl.a. resulterer i oprettelsen af en facebookgruppe mod knive.

Det sagde deltagerne i 2011
•

 odt initiativ. Jeg er glad for
G
min beslutning om at deltage

•

Rigtig god dag i alle henseender

•

 dmærket dag, hvor man møU
der kollegaer og deler viden og
”hvordan ser det ud hos jer”.

2009
I debatten om den kriminelle lavalder fraråder Ungdomskommissionen, at lavalderen
bliver sænket. Kommissionen anbefaler bl.a. fokus på skolefravær, ungesamråd og
mentorordninger.
Politiet konstaterer i begyndelsen af året, at bandekrigen mellem rockere og personer med
indvandrerbaggrund i løbet af et halvt år har resulteret i 40 skudepisoder med tre dræbte.
2008
Alle danske kommuner har et SSP-samarbejde.
På landsplan er der ansat 2.820 kommunale SSPmedarbejdere. Det svarer til, at der i gennemsnit er
29 SSP-medarbejdere i hver kommune.

2010
Den kriminelle lavalder, der siden 1905
har været 15 år, bliver sat ned til 14 år.
Ordningen med konfliktråd bliver landsdækkende og permanent ved lov.
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2011
En undersøgelse fra Center For Boligsocial Udvikling viser, at der er nedgang i kriminaliteten i 13 af de mest belastede boligområder i Danmark.
En undersøgelse fra DKR, Justitsministeriet og Rigspolitiet viser, at kun
29 % af danskerne bekymrer sig meget om vold og kriminalitet. Det er det
laveste niveau, der nogensinde er målt.
2010
Der bliver afsagt 10 % færre domme over unge
mænd sammenlignet med 2000. I samme periode
har unge kvinder fået fire pct. flere domme. Det
er dog stadig mænd, der modtager fire ud af fem
domme.

2011 – 2016
DKR og TrygFonden bliver enige om en strategi- og
handlingsplan med særligt fokus på tre kriminalitetstyper:
Indbrud og hjemmerøveri, vold og hærværk i det offentlige
rum og seksuelle overgreb. Ni projekter sættes igang.
2010
Andelen af 14-15-årige, der aldrig har begået kriminalitet er rekordstor,
48 %. I 1989 var andelen 25 %.
Ungesamråd oprettes i politikredsene. Her samarbejder myndighederne om
at koordinere deres indstilling til sanktioner over for unge kriminelle.
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Det støtter DKR
Fodbold i Brøndby
En gruppe drenge i Brøndby Strand uden tilknytning til fritids- og foreningsliv fik et tilbud om medlemskab i den lokale fodboldklub. Målet er at give dem en fritid med indhold
og mod og lyst til at dyrke ”et sundt liv”. En idrætslærer og en talenttræner fra Brøndby IF
vil skabe gode relationer til drengene og forsøge at fastholde dem i foreningslivet. Drengene er kendt som yngre søskende til en gruppe udsatte unge.
Projektet skal forandre drengenes syn på egne muligheder, og det forventes at have en
afsmittende effekt på deres generelle adfærd i skolen og deres øvrige fritidsliv.
Projektet hører under Brøndby Kommunes Hotspot-indsats.
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Ud og hjemveje

Digital trivsel

Eurogang

Tryghedsvandringer kan øge borgernes
tryghedsfølelse og livskvalitet og forstærke
deres tilhørsforhold til deres boligområde og lokalsamfund. I projektet ”Ud og
hjemveje” er det målet at skabe et mere
demokratisk lokalsamfund ved at inddrage
borgerne i beslutninger omkring nærmiljøet. Samtidig giver tryghedsvandringerne
fagfolk indsigt i borgernes oplevelse af
tryghed og utryghed, og det kan føre til
nye og innovative løsninger.

En bog med tilhørende hjemmeside skal
give børnefaglige medarbejdere en bedre
viden om børns og unges positive og negative brug af internettet.

Det internationale forskernetværk Eurogang holdt i 2011 en konference på
Grundtvigs Højskole om forebyggelse og
exit af bandekriminalitet. Konferencen
skulle skabe interaktion mellem den førende forskning i verden og professionelles
arbejde i Danmark. Konferencen var med
til at sætte fokus på det kriminalpræventive
arbejde omkring forskellige bandeproblematikker, lige fra reelle tilbud til kriminalitetstruede unge til resocialisering af
tidligere indsatte.

Projektet lægger op til en systematisk
afprøvning af tryghedsvandringer i fem
kommuner. Det er et specifikt ønske at
inddrage både ældre borgere og unge
nydanskere for at bygge bro mellem de
to aldersgrupper og samtidig udnytte det
store potentiale, de to grupper besidder.
På tryghedsvandringerne diskuterer deltagerne, hvordan deres område kan blive
tryggere at færdes i, og de udpeger trygge
og utrygge steder. Tryghedsvandringens
resultat bruges som en prioriteringsliste for
boligorganisatoriske og kommunale indsatser i området.
Projektet dokumenterer alle processer, og
der udvikles ideer til, hvordan tryghedsvandringer kan bruges mest optimalt som
socialpolitisk, demokratiskabende og kriminalpræventivt redskab i kommunerne.
Ud fra dette udvikles en vejledning, som
udbredes til generelt brug andre steder.
Projektet starter som et pilotprojekt i to
kommuner, indtil organiseringen og finansieringen i alle fem kommuner er på plads.
Projektet ledes af European Institute for
Risk Management (EIRM). Der er knyttet en lang række samarbejdspartnere til
projektet, bl.a. Den Trygge Kommune,
SSP-Samrådet, ÆldreForum og de fem
kommuner.

Børne- og ungepædagoger løber ind i
mange problemstillinger i forhold til de
nye medier, og materialet kan hjælpe medarbejderne med at håndtere problemstillingerne. Det pædagogiske arbejde skal
så at sige føres med ud på nettet. Bogen
skal gøre det muligt for fagfolk at snakke,
lytte, rådgive og guide børnene i forhold
til adfærd og oplevelser på nettet. Der vil
bl.a. være interviews med døgninstitutioner
omkring deres overvejelser i forhold til de
mest sårbare børn og unge. Hjemmesiden
vil indeholde forslag til, hvordan fagfolk
mere aktivt bruger de digitale medier i det
pædagogiske arbejde, teknisk hjælp til at
komme i gang og erfaringsudveksling mellem brugerne.
Bogen tilrettelægges ud fra brugerdreven
innovation, hvor relevante faggrupper inddrages i udviklingsprocessen. Bogen og
hjemmesiden bliver på denne måde vedkommende og anvendelig for pædagoger
og lærere, der arbejder med børn og unge
i klubber, institutioner, skoler og opholdssteder.
Det er Cyberhus – Ungdommens Vel –
som er initiativtager til projektet.

Professionelle kernepersoner fra kriminalforsorgen, SSP, politi, frivilligkoordinatorer, fritidsmedarbejdere, integrations- og
gadeplansmedarbejdere deltog i konferencen, og forventningen er, at den nye viden
bringes tilbage i deltagernes netværk.
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Mere viden om
kriminalitetsforebyggelse

DKR udgiver hvert år
nye undersøgelser og
analyser, som kan give
fagfolk vigtig viden om
kriminalitetsbilledet
og forebyggelsesmulighederne.
I 2011 var vores hovedfokus på undersøgelser, som belyser den grovere kriminalitet. I fire nye rapporter fik vi et bedre

Offentlig
gade eller vej
49 %

Privat bolig
41 %

Værtshus, café,
bodega
6%

Her sker knivvolden.

Skole,
arbejdsplads
eller lignende
4%

billede af knivvold, hjemmerøverier, skader
efter vold samt kommunernes arbejde med
bandekriminalitet.

Knivvolden
Undersøgelsen ”Knivsager i Danmark –
bag om statistikken” viser, hvem der er
ofre og gerningsmænd i knivsager og hvor
episoderne finder sted. Undersøgelsen er
udarbejdet af DKR´s analyseenhed og
tager udgangspunkt i 174 sager, der er anmeldt igennem en periode på 15 måneder
i de fire politikredse med de største danske
byer.
Resultaterne
Analysen afkræfter en forestilling om, at
de fleste knivoverfald sker i nattelivet mellem personer, der ikke kender hinanden.
Faktisk viser resultaterne, at 40 % af alle
knivsager sker i hjemmet. Det er typisk
skænderier og konflikter mellem familiemedlemmer, som ender med, at en af
parterne tilfældigt griber en kniv og bruger
den. Et kendetegn ved knivvolden i hjemmet er, at kniven er tilfældigt til stede, og
at gerningsmanden (eller –kvinden) som

udgangspunkt ikke har haft til hensigt at
stikke. Den nye viden betyder, at det ikke
er nok at rette blikket mod nattelivet, hvis
man vil forebygge knivvold.
Andre resultater fra undersøgelsen
• Gerningsmand og offer kender hinanden i 2 ud af 3 knivsager
•

I 81 % af alle knivsager er enten gerningsmanden eller offeret påvirket af
stoffer eller alkohol

•

1 2 % af knivvolden giver livstruende
skader

•

13 % af alle gerningspersoner er kvinder

•

 nge i alderen 15-29 år er typisk inU
volveret i en knivepisode med en ven
eller bekendt

•

 ersoner over 40 år er hyppigst involP
veret i en knivepisode med en samlever
eller et familiemedlem
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Statistik fra
skadestuerne
DKR offentliggjorde i 2011 skadestuernes
registreringer af, hvor mange henvendelser
de har på grund af vold. Tallene er indsamlet af Statens Institut for Folkesundhed.
Oplysninger fra skadestuerne regnes generelt for at være en mere retvisende kilde til
at beskrive omfanget af vold i samfundet
end fx anmeldelsestal. Det skyldes dels at
skadestuetal ikke påvirkes af ændringer
i anmeldelsestilbøjeligheden, og dels at
volden identificeres på baggrund af en
skade, der kræver behandling, frem for en
formodning om et kriminelt forhold. Opgørelsen fra skadestuerne er altså med til
at gøre tallene omkring voldstilfælde mere
komplet.
Resultaterne
Rapporten viser, at antallet af registrerede
henvendelser til skadestuerne som følge af
vold er faldet med 13 % siden 2007. I dag
ligger det årlige antal henvendelser på cirka
19.000.

I DKR´s samarbejde med Statens Institut
for Folkesundhed er det aftalt, at tallene
opdateres hvert halve år. Tallene er et fint
supplement til de øvrige statistikker, som
kan give et overblik over udviklingen og
tendenserne på voldsområdet.

DKR har taget temperaturen på de kommunale erfaringer med at forebygge bandekriminalitet blandt unge. I rapporten
”Indsatser mod rekruttering til bander”
kan man læse, at der er mange gode initiativer i gang, men at man mange steder
mangler en samlet strategi og koordinering
af arbejdet. Banderapporten bygger på 37
interviews med nøglemedarbejdere i 27
kommuner.
Rapporten rummer en række gode konkrete eksempler på kommunale indsatser
sammen med en række anbefalinger fra
DKR om, hvordan arbejdet kan kvalificeres. De mange gode indsatser på bandeområdet fortjener at blive bredt ud til
kommunerne.
Undersøgelsen viser dog også, at der er
behov for at styrke koordineringen af indsatsen, hvis man skal bremse tilgangen til
banderne. DKR mener, at både lokal- og
banderådene har potentiale til at spille en
mere aktiv rolle i forebyggelsen af bander.
Rapportens anbefalinger
1. Hvert enkelt lokalråd bør tage stilling
til, om det er hensigtsmæssigt at have
et banderåd i kommunen, eller om
banderådets nuværende og fremtidige
arbejdsopgaver bedre løses i fx lokalrådet
selv, SSP-udvalg eller lignende.

2. En uafklaret fælles forståelse af, hvad
en bande er, gør det vanskeligt at målrette
arbejdet. Anbefalingen er derfor, at man
skaber en fælles forståelse af, hvad man
lokalt mener med begrebet bander.
3. Der er brug for en helhedsorienteret
tilgang i det kriminalpræventive arbejde, så
man ikke kun tænker i socialpædagogiske
tiltag. Byplanlægning, inddragelse af
forældrene, misbrugsforebyggelse m.m. bør
medtænkes. En model, der kan inspirere
til indsatser på alle niveauer, findes i
Banderapporten.
4. Det er vigtigt at foretage en grundig
indsamling af viden lokalt, så man
afdækker problemets omfang og karakter,
før indsatsen sættes i gang. Lokalrådet
kan tage udgangspunkt i forskellige
typer viden, fx politiets statistikker og
professionelles viden og erfaringer.

Rapporterne om knivvold,
skadestuetal og indsatsen mod
bandekriminalitet findes på
dkr.dk i materialebestillingen.

Modelfoto: Copyright: Colourbox

Man kan også se, at unge kvinder oftere
henvender sig til skadestuen på grund af
vold i dag, end de gjorde for 15 år siden, og
at mænd oftere end kvinder henvender sig
til skadestuen som følge af vold. Samtidig
udsættes mænd primært for vold på gaden,
mens kvinder oftere udsættes for vold i
hjemmet.

Forebyggelse
af bander
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Hjemmerøverier
Forskere på Københavns Universitet har
undersøgt hjemmerøveriers påvirkning af
beboerne i små bysamfund. De har talt
med folk i Gørlev, Ganløse og Herfølge,
hvor der har været et hjemmerøveri i eller
omkring byen.
Undersøgelsen viser, at borgerne generelt
har et godt tilhørsforhold til deres by. De
fleste er trygge, men røverierne har alligevel givet anledning til, at borgerne sikrer
sig bedre – både teknisk og adfærdsmæssigt.
Der er en sammenhæng mellem kendskabet til, at der har været et hjemmerøveri og

bekymringen for at blive udsat for et. Men
undersøgelsen tyder også på, at det mere er
fænomenet hjemmerøverier og mediernes
omtale, der skaber bekymring, end det er
hjemmerøverierne i lokalområdet i sig selv.
Undersøgelsen viser, at godt naboskab er
guld værd. Det gør lokalsamfundene mere
robuste over for kriminalitet, og – lige så
vigtigt – det skaber en ramme, hvor beboerne føler sig trygge og hjemme.
Undersøgelsen er støttet af DKR og
Justitsministeriet.

Hjemmerøverier
sker meget sjældent. I 2009 blev der
anmeldt 359. Det
svarer til, at risikoen for en dansk husstand er 0, 014 %.
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Sikkerchat.dk
I mere end ti år har DKR haft fokus på
børns adfærd på internettet, og hjemmesiden sikkerchat.dk har hele tiden
været omdrejningspunktet i rådgivningen
af børn, fagfolk og forældre. I 2011 blev
hjemmesiden relanceret med nye oplysninger og materialer, så problemfeltet omkring
mobile medier nu også er dækket.
SikkerChat er et samarbejde mellem DKR
og Red Barnet.
Det nye materiale på sikkerchat.dk er en
håndsrækning til lærere og pædagoger, som
oplever digital mobning som et problem og
som ønsker at få grundviden på området
og redskaber til brug i arbejdet med børn
og unge.

Kærestevold
I 2011 holdt DKR for anden gang en skolekonkurrence under temaet ”kærestevold”.
Denne gang var konkurrencen rettet mod
10. klasser og ungdomsuddannelser. Formålet med konkurrencen er at få de unge
til at arbejde med det meget tabubelagte
emne i undervisningen og på den måde
være med til at bryde tavsheden.
Mange skoler tog udfordringen op, og der
blev indsendt flere end 130 bidrag. Det
blev en novelle af en elev fra Roskilde Katedralskole, der løb med hovedpræmien på
10.000 kr. Et maleri fra Faaborg-Midtfyn
Produktionsskole og et musiknummer fra
Ordrup Gymnasium blev begge præmieret
med 5.000 kr. Præmierne blev overrakt af
daværende ligestillingsminister Lykke Friis
på Kunstindustrimuseet.
Konkurrencen, som gentages i 2012 under
temaet ”den psykiske kærestevold”, er et
samarbejde med Foreningen Børn og Unge
i Voldsramte Familier og Ligestillingsministeren.

Uddrag af vindernovellen ”Kan kærlighed slå
ihjel?”. Forfatter Mathias
Toft Nilsson, Roskilde
Katedralskole
"Jeg er i et rum, i en verden på mit livs scene.
I begyndelsen skrev jeg selv stykket, men da
min hånd rystede, tog han styringen og førte
pennen. Kærligheden knyttede mig tættere
til ham, frygten bandt mig til scenegulvet.
Mange ville være bange for at stå på en scene,
men jeg er her altid, dog er tæppet trukket for.
Nu ligger jeg blot her på de ru brædder, prøver
at se under tæppet for at få et glimt af virkeligheden, men jeg er fanget i min egen fantasi.
Jeg ved, det er bedst at ligge her, holde mig tæt
til jorden med hovedet dukket, for jo højere
man stræber desto hårdere føles slagene. Her
på gulvet kan jeg følge med i alt, høre fodtrinnene, når han kommer ind, når han stopper
op. Siger jeg noget forkert, bliver fodtrinnene
hårdere, så hvis folk spørger, svarer jeg ikke.
Når nogen vil hjælpe, ser jeg den anden vej."
Læs hele novellen på ditforhold.dk

Det kan man bl.a. finde på sikkerchat.dk:
• Små film
• Temaer om digital mobning, konflikter
på nettet, sprogbrug, online-forelskelse,
identitet mm.
• Cases og interviews med børn og
voksne
• Oplæg til fælles klasseregler
• Dilemmaer til en diskussion på
forældremødet
• Lovgivning

DKR og Red Barnet vil med det nye materiale inspirere flere kommuner til at gå ind
i arbejdet mod digital mobning, så undervisning i sikker digital adfærd bliver en fast
del af et skoleforløb.
I 2012 er hjemmesiden udviddet med et
nyt materiale til forældre.
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DKR’s medlemmer og
medarbejdere
Plenarforsamlingen
Formand
Professor, dr.jur. Eva Smith
Københavns Universitet
Juridisk Fakultet

Næstformand
Hans Reymann-Carlsen
Forsikring & Pension
Advokatrådet
Askovgården
Boligselskabernes Landsforening
BUPL
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
FUE - Fællesrådet for Foreninger af
Uddannelses- og Erhvervsvejledere
GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger
High:Five
Ingeniørforeningen i Danmark
Justitsministeriet
KL - Kommunernes Landsforening
Kriminalforsorgsforeningen
Københavns Universitet
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
Lejernes Landsorganisation
LO - Landsorganisationen i Danmark
Natteravnene
Politiet
Politiforbundet
Post Danmark
Rigsadvokaten
Servicestyrelsen
SikkerhedsBranchen
SKAT

Skole og Forældre
Skolelederne
Social- og Integrationsministeriet
Socialpædagogernes Landsforbund
SSP-Samrådet
Uddannelsesforbundet
Ministeriet for Børn og <Undervisning
Ungdomsringen
Aarhus Universitet
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes
Landssammenslutning

Forretningsudvalget
Formand for DKR
Eva Smith
Københavns Universitet
Juridisk Fakultet

Næstformand
Hans Reymann-Carlsen
Forsikring & Pension
Lars Alexander Borke
Procesdirektør
Dansk Erhverv
P. Bjørnholdt Løhde
Politidirektør
Frode Sørensen
Byrådsmedlem
KL
Annika Snare
Lektor
Københavns Universitet
Johan Reimann
Politidirektør
Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef
Ole Pass
Formand
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Jørgen Pedersen
Formand
SSP-Samrådet

Sekretariatet
1
2
3
4
5
6
7

Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen
Cand.scient.soc. Charlotte Vincent
Cand.mag. Gitte Lildholdt
Cand.scient. kulturgeograf
Hans Peter de Place Hansen
Cand.scient.anth.
Henriette Nobili Christiansen
Kontorassistent Jette Jørgensen
Cand.psych. Jonas Mannov

23 | DKR40ÅR

8
9
10
11

Specialkonsulent Karsten Nielsen
Projektchef Katrine Egaa Molin
Cand.mag. Laila Andersen
Konsulent Lars Rand Jensen

12
13
14
15

Cand.scient.adm. Line Buchholt
Webredaktør Line Lüchow
Cand.comm. Lone Harlev
Cand.scient.soc. Maria Bislev

16
17
18
19
20
21
22

Forebyggelseschef Marjun á Lad
Cand.scient., kriminolog Merete Djurhuus
Overassistent Pia Rasmussen
K
 ommunikationschef Søren Skovbo Nielsen
Cand.psych.soc. Tine Søberg
Grafisk medarbejder Ulla Skov
Cand.scient.soc Kasper Bisp Hansen

Medarbejdere pr. 1. januar 2012
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UDVALG

By- og Boligudvalget
Formand for By- og Boligudvalget
Peter Andersen
Lejernes Landsorganisation

Næstformand for By- og
Boligudvalget

Morten Elle
Ingeniørforeningen i Danmark

Milton Graff Pedersen
KL

John Jacobsen
Politiet

Lisa Fischel
Boligselskabernes Landsforening

Per Heide Sørensen
Politiet

Søren Færch
Dansk Byplanlaboratorium

Helle Nørgaard
Statens Byggeforskningsinstitut

Bo Grönlund
Akademisk Arkitektforening

Anders Glahn
Ungdomsringen

Rikke Kristiansen
Ejendomsforeningen Danmark

John Radmer
Politiet

Mie Johansen
FAB - Foreningen af Byplanlæggere

Mikael Thirup
SSP-Samrådet

Hans Mejlshede
Håndværksrådet

Steffen Daugaard
Politforbundet

25 | DKR40ÅR

Borgerudvalget
Formand for Borgerudvalget
Jette Kammer Jensen
Forbrugerrådet

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Næstformand for Borgerudvalget

Formand for Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget

Kasper Skov-Mikkelsen
Sikkerhedsbranchen
Helle Øbo
Askovgården

Ebbe Andersen
Post Danmark

NÆSTFormand for Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget

Annette Olesen
SKAT

Lars Alexander Borke
Dansk Erhverv

Mads Risgaard Knudsen
TEKNIQ Installatørernes Organisation

Jens Jacob S. Andersen
COOP Danmark A/S

Niels-Otto Fisker
Politiet

Mads Risgaard Knudsen
TEKNIQ Installatørernes Organisation

Leif Christiansen
Natteravnene

Heinrich Tegtmejer
Dansk Byggeri

Aksel Poulsen
SSP-Samrådet

Martin Jørgensen
Dansk Erhverv

Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension

Jørgen Bagger
Dansk Låsesmede Forening

Hans Luther Madsen
KL

Bjørn Jacobsen
HK-Handel

Trine Bek Hansen
Politiet

Steen Tycho Hansen
Håndværksrådet

Søren Gøtzche
Fritid og Samfund

Lisa Schmidt
LO - Landsorganisationen i Danmark

Bjarne Corneliussen
Ingeniørforeningen i Danmark
Henrik Olafsen
Ingeniørforeningen i Danmark
Tom Christensen
SikkerhedsBranchen
Jesper Jarnit
Justitsministeriet
Henrik Risegaard Jensen
SKAT
Søren Buch
Danmarks Vejlederforening
Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension
Charlotte Mathiesen Bech
Politiet
Ole Hessel
High:Five
John Dybart
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes
Landssammenslutning

26 | DKR40ÅR

Udvalget for Børn
og Unge
Formand for Udvalget for
Børn og Unge
Kim Hansen
Dansk Socialrådgiverforening

Benny Wielandt
FUE - Fællesrådet for Foreningen af
Uddannelses- og Erhvervsvejledere

Claus Hansen
Ungdomsringen

NæstFormand for Udvalget for
Børn og Unge

Anett Wiingaard
GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger

Anette Storgaard
Aarhus Universitet

Jesper Jarnit
Justitsministeriet

Annie Gaardsted Frandsen
Servicestyrelsen

Margot Hansen
Kriminalforsorgen

Lisbeth Olsson
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Allan Krohn Jensen
Uddannelsesforbundet

Jan Andersen
Politiet

Per Sandau
Politiet

Søren Buch
Danmarks Vejlederforening

Martin K. Mouritsen
Skole og Forældre

Erik Thorsted
Natteravnene

Per Ungfelt
Skolelederne

Lene Wacher Lentz
Foreningen af Offentlige Anklagere

Anne Andersen
Foreningen af Socialchefer i Danmark

Jørn Højer-Pedersen
Damarks Lærerforening

Michael Melbye
SSP-København

Steffen Daugaard
Politforbundet

Martin Bannow
SSP-Samrådet

Hannah Hagerup
Kriminalforsorgen

Ellinor Colmorten
Social- og Integrationsministeriet

Pernille Christoffersen
Socialpædagogernes Landsforbund

Flemming Pommer
Danske Regioner
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
Arne Tornvig Christensen
Foreningen af Fængselsinspektører og
Vicefængselsinspektører
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