
Torsdag 13. juni
Tid

Kl. 14.00 - 15.00 Idræt som kur mod kriminalitet og hærværk 
DIF/Get2sport
Foreningsidræt har mange kvaliteter. Også i forhold til at få unge på ret køl.
”Hvor der er lys, er der liv; og hvor der er liv, der er der trygt” Sådan lyder mottoet i 
Gellerup, hvor lyset brager udover fodboldbanerne efter mørkets frembrud. Her bidrager 
fodbolden nemlig til at skabe liv og tryghed, når frivillige, tilgængelige og ikke mindst 
opmærksomme voksne, trækker i træningstøjet og engagerer sig i de unges fritidsliv. Det 
er både tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende. 
 
I debatten vil vi med afsæt i Det Kriminalpræventive Råd og Aalborgs Universitets nyligt 
udkomne rapport om ’Kriminalitet og etniske minoriteter’ diskutere, hvordan og hvorvidt 
idrætten, og i særdeleshed foreningsidrætten, kan bidrage til at forebygge kriminalitet og 
hærværk i særligt de udsatte boligområder. 

Kl. 16.00 - 17.00 Fra udstødt  til fællesskab
SSP-Samrådet og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
Hvordan kan vi inddrage udsatte unge i fællesskabet?
Alle har brug for at blive anerkendt og høre til i et positivt engagerende fællesskab. Også 
udsatte unge. For unge, der har fået et pålæg fra kommunen eller ungdomskriminali-
tetsnævnet eller fået en dom, kan det være særlig svært at komme ind fællesskabet, hvis 
de tidligere har valgt det fra eller bare ikke har fået muligheden for at være med. I debat-
ten stiller vi spørgsmålet: Hvordan kan vi invitere de udstødte unge ind i et positivt enga-
gerende fællesskab, så de føler sig anerkendt og ligeværdige?

Kl. 17.30 - 18.30 Tag dine venner under armen og quiz om kriminalitet
Det Kriminalpræventive Råd
Dyst med dine venner og familie om, hvem der er skarpest til at aflive myter.
Volden stiger, alle hælervarer sendes til udlandet, antallet af hjemmerøverier er eksplode-
ret og de fleste voldtægter bliver begået af en du ikke kender. Sandt eller falsk? Dyst med 
dine venner og familie om, hvem der er skarpest til at aflive myter indenfor kriminalitet. 
Ved du for eksempel, hvor mange bandemedlemmer, der er i Danmark? Hvor mange ind-
brud, der bliver begået i danske hjem årligt, og hvem der er i størst risiko for at blive offer 
for it-kriminalitet? Kom forbi Det Kriminalpræventive Råds telt og bliv klogere på kriminali-
tet - eller måske er du allerede den førende krimi-ekspert! 
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Fredag 14. juni
Tid

Kl. 10.30 - 11.30 En utraditionel vej til nye medarbejdere 
High:five
Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, har vi en simpel løsning
Landets virksomheder mangler arbejdskraft. 
Mange unge, der har haft en svær start på livet eller som har en plet på straffeattesten, 
mangler et arbejde. Det er to udfordringer som skal og kan løses! 

Men det kræver opgør med normen og viljen til at samarbejde.
Kom og hør, hvordan virksomheder ved at samarbejde med High:five, skaber værdi for 
virksomheden, de udsatte unge og samfundet på én og samme tid

Kl. 12.00 - 13.00 Bulldozere mod ”parallelsamfund” 
Det Kriminalpræventive Råd og Dansk Idrætsforbund (DIF)
Kan nedrivning af boligblokke og strengere sanktioner skabe tryggere lokalsam-
fund i udsatte områder?
Danmark skal være ’Ghettofrit’ i 2030. Sådan lyder målet i regeringens strategi mod pa-
rallelsamfund. Nedrivning af boligblokke i udsatte boligområder, stram styring af beboer-
sammensætningen og højere straffe for kriminalitet begået i bestemte områder, er en del 
af recepten. Dermed bliver bulldozere og strengere sanktioner vejen til trygge lokalsam-
fund. Men vil det reelt skabe mere trygge boligområder og mindre kriminalitet? I debatten 
diskuterer vi konsekvenserne af de politiske tiltag og hvilke muligheder det efterlader for 
det forebyggende arbejde i udsatte boligområder.  

Kl. 13.30 - 14.30 Laver politiet det rigtige – eller skal de hente hjælp? 
Sikkerhedsbranchen
Ny forskning viser, at politiet kan hente hjælp i sikringsbranchen. Er politiet 
klar? Er danskerne? 
Politiet har rigtig mange opgaver, men behøver de bruge politifolk til dem alle? Ny forsk-
ning fra Københavns Universitet viser, at fx bevogtningsopgaver ikke hører til politiets 
kerneopgaver og kan varetages af private sikringsleverandører. Vi samler forskeren bag 
projektet, politiet, sikkerhedsbranchen og politikere til en snak om hvordan – og om – po-
litiet kan yde mere tryghed for danskerne og styrke den forebyggende indsats ved at gøre 
brug af private vagt- og sikringsvirksomheder.

Kl. 15.00 - 16.00 Folkeskolen: Danmarks vigtigste fællesskab 
Skolelederforeningen
Tal folkeskolen op!
Folkeskolen som samlingspunkt – fakta eller fatamorgana? Den lokale folkeskole spiller en 
væsentlig rolle for den lokale sammenhængskraft. Eller gør den? Har det stadig betydning 
for lokalsamfundet, at folkeskolen står som det centrale samlingspunkt? Hvilke udfordrin-
ger og barrierer opleves lokalt? Hvilke løsninger ser vi? Og hvad kan kommune, folkesko-
le og andre lokale aktører gøre for at kommunikere folkeskolens helt særlige kvaliteter, 
så den igen bliver det lokale midtpunkt? Også hvad angår trivsel og forebyggelse blandt 
andet af kriminalitet. Debat med en gruppe af landets borgmestre. 

Kl. 16.30 - 17.30 SSP-samarbejdet mod år 2025
SSP-Samrådet
Hvordan ser det optimale SSP-samarbejde ud? 
98 kommuner – 98 forskellige måder at drive SSP-samarbejde på. Lokale løsninger har 
sine fordele, men nu er tiden kommet til at finde en fælles form, som virker på nationalt 
plan. Tanken er at gøre SSP-samarbejdet mere ensartet, så det får et løft til gavn for ud-
satte børn og unge i hele landet. Men hvad skal SSP-samarbejdet arbejde med? Hvem er 
målgruppen? Hvor går grænsen for ensartethed? Og hvordan ser det optimale SSP-sam-
arbejde ud?
Dette er nogle af spørgsmålene, der skal diskuteres af de parter, som er med til at bestem-
me, hvordan den fælles ramme skal se ud.



Lørdag 15. juni

Tid

Kl. 12.00 - 13.00 Har vi løst problemet med ungdomskriminalitet? 
Det Kriminalpræventive Råd, Børnerådet, Fonden for Socialt Ansvar/Natteravnene,  
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og Socialpædagogernes Landsforbund.
Børn, der begår kriminalitet, skal hjælpes og ikke kun stilles til ansvar.
Reformen mod ungdomskriminalitet betyder, at børn fra 10-17 år nu bliver stillet for et 
Ungdomskriminalitetsnævn, hvis de er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Derved er der 
kommet et mere åbenlyst fokus på, at den unge stilles til ansvar for kriminaliteten frem 
for forebyggelse og sociale tiltag. Men hvad sker der, når børn kommer i kontakt med 
retsvæsnet og Kriminalforsorgen i en tidlig alder? Virker den nye praksis mod eller i tråd 
med hensigten? Og hvor mange børn er der i virkeligheden tale om, som er under mistan-
ke for at have begået noget kriminelt? 

Kom og få svar på disse spørgsmål og flere fra vores eksperter, og hør hvad de mener der 
skal til, hvis vi vil forebygge ungdomskriminalitet. I panelet er også en mor til en tidligere 
kriminel, der giver sit bud på, hvad der kunne have hjulpet hendes søn dengang.

Kl. 14.00 - 15.30 Tag dine venner under armen og quiz om kriminalitet
Det Kriminalpræventive Råd
Dyst med dine venner og familie om, hvem der er skarpest til at aflive myter.
Volden stiger, alle hælervarer sendes til udlandet, antallet af hjemmerøverier er eksplode-
ret og de fleste voldtægter bliver begået af en du ikke kender. Sandt eller falsk? Dyst med 
dine venner og familie om, hvem der er skarpest til at aflive myter indenfor kriminalitet. 
Ved du for eksempel, hvor mange bandemedlemmer, der er i Danmark? Hvor mange ind-
brud, der bliver begået i danske hjem årligt, og hvem der er i størst risiko for at blive offer 
for it-kriminalitet? Kom forbi Det Kriminalpræventive Råds telt og bliv klogere på kriminali-
tet - eller måske er du allerede den førende krimi-ekspert!


