
Torsdag 14. juni

Tid

Kl. 14.00 - 15.00 Hvem har ansvaret for den kriminalitet unge begår på nettet? 
Det Kriminalpræventive Råd
Hvilken kriminalitet udfører unge på internettet? Er der grund til bekymring og hvordan 
forebygger vi? Det er spørgsmål, som vi sammen med eksperter og fagfolk vil forsøge at 
finde svarene på. Derudover stiller vi skarpt på, hvem der har ansvaret for unges digitale 
(ud)dannelse og drøfter om vi har svigtet de unge? 

Til arrangementet får du også mulighed for at være blandt de første til at høre resultater-
ne fra en helt ny undersøgelse om unges risikoadfærd og kriminalitet på internettet, som 
Københavns Universitet har lavet for Det Kriminalpræventive Råd.

Se begivenheden på Facebook

Kl. 16.30 - 17.30 Kriminalitet i de udsatte boligområder - hvad skal vi gøre? 
Det Kriminalpræventive Råd
I marts 2018 lancerede Regeringen det såkaldte ghetto-udspil. Udspillet indebærer både 
økonomiske sanktioner mod forældre, nedrivning af boligområder og strafzoner, hvor man 
kan straffes dobbelt for sin forbrydelse, Men er det løsningen på kriminalitetsproblemerne 
i de udsatte boligområder? Og hvor meget kriminalitet bliver der reelt begået? Vi prøver at 
komme ind bag betonen i de udsatte boligområder for at forstå, hvad der i virkeligheden 
foregår inde bag blokkene? Og vi debatterer, hvad der virker præventivt og tryghedsska-
bende for både de mennesker, som bor der og de omkringliggende kvarterer. Kom og vær 
med til en debat, hvor en række eksperter giver deres bud på, hvordan vi bedst nedbringer 
kriminaliteten i områderne, og hvor en række politikere bliver forholdt den viden og kom-
mer med bud på handlemuligheder. 

Se begivenheden på Facebook

Fredag 15. juni

Tid

Kl. 11.00 - 12.00 Pres på ungdomslivet – Er jeg god nok til det her samfund? 
Børnerådet
Børnerådet inviterer politikere, eksperter og de unge selv til debat om det stigende pres på 
ungdomslivet. Børnerådet sætter fokus på de konsekvenser, præstationskulturen har for 
de unges liv og fremtid. Og de efterspørger løsninger, der fjerner presset og sikrer, at de 
nye generationer af børn og unge bliver opfyldt af livsmod, selvtillid og tro på fremtiden.

Folkemøde 2018  
Det Kriminalpræventive råds telt B17

https://www.facebook.com/events/609620219406687/
https://www.facebook.com/events/308602613010446/


Kl. 14.00 - 15.00 Hvordan forebygger vi bedst ungdomskriminalitet? 
Det Kriminalpræventive Råd - Børnerådet, SSP-Samrådet og Fonden for Socialt Ansvar / 
Natteravnene
Ungdomskriminalitet er faldet de sidste mange år, men der er stadig en gruppe af unge, 
der begår kriminalitet. Kom med til en spændende debat, hvor politikere og eksperter 
debatterer, hvordan man bedst forebygger ungdomskriminalitet – også blandt de unge, 
der er sværest at nå. Regeringen præsenterede i oktober 2017 en reform af indsatsen mod 
ungdomskriminalitet. Et skarpt ekspertpanel vil undervejs fortælle om forskning, forebyg-
gelsesmetoder og praksiserfaring med de unge kriminelle og hermed udfordre politikerne 
på deres holdninger. 

Se begivenheden på Facebook

Kl. 16.30 - 17.30 Hvis folkeskolen ikke fandtes ... 
Skolelederforeningen
Hvis folkeskolen ikke fandtes ... Hvordan ville samfundet så se ud? Hvordan ville vi opleve 
balancen mellem lighed og ulighed? Og hvordan ville vi opleve fællesskabet og demokra-
tiet?

Kl. 18.00 - 19.00 Cocktailparty 
Alkohol & Samfund
Unge har for let adgang til alkohol. I 2017 sendte Alkohol & Samfund unge ud i 132 super-
markeder og kiosker for at teste, om personalet overholder aldersgrænserne for salg af 
alkohol. De kom tilbage med 171 flasker breezere, øl, vodka og gin, der var solgt ulovligt. 
Det ulovlige sprut danner rammen, når vi stiller politikere, supermarkeder og forældre 
overfor hinanden for at finde løsninger på at mindske gabet mellem lovgivningen og de 
unges alkoholkultur.

I debatten deltager blandt andre forebyggelseskonsulent Ninna Lagoni fra DKR.

Lørdag 16. juni

Tid

Kl. 11.00 - 12.00 Hvem har ansvaret for at skabe tryghed? 
Det Kriminalpræventive Råd - Sikkerhedsbranchen og Tekniq
Hvordan forebygger vi kriminalitet og sikrer tryghed i hjemmet og i det offentlige rum? 
Og hvem har ansvaret - politikerne eller borgerne selv? Kom med til en spændende debat, 
hvor vi stiller politikere, eksperter og publikum overfor de svære etiske og tekniske spørgs-
mål om forebyggelse af indbrudstyveri og kriminalitet i det offentlige rum. Vi spørger po-
litikerne hvilke midler, de er parat til at tage i brug for også i fremtiden at sikre tryghed. Vi 
udfordrer retsordførerne på deres holdninger om forebyggelse af indbrud, tv-overvågning 
og bekæmpelse af bander. Et skarpt ekspertpanel vil undervejs fortælle hvilke tekniske og 
socialt forebyggende midler, der findes til at skabe mere tryghed både i private hjem og i 
det offentlige rum. Journalist og forfatter Morten Skjoldager, som står bag bogen Syv år 
for PET, styrer slagets gang. 

Se begivenheden på Facebook

https://www.facebook.com/events/178928792681900/
https://www.facebook.com/events/2078526729098167/


Kl. 13.30 - 14.30 Digitalt Selvforsvar - undgå kriminalitet på nettet
Ingeniørforeningen - IDA
Persondataforordningen, GDPR er kommet for at redde os! - Men vi skal stadig selv være 
vågne og vide, hvordan vi skal passe på os selv og vores privatliv på nettet. Vi diskuterer 
klassikere som passwords og nyere ting som IoT og dimser i hjemmet, der er koblet på 
nettet. Hvad man være opmærksom på mht. børnene og hvordan familien kan leve lidt 
mere sikkert uden af gå glip af alt for meget.

Kl. 15.00 - 16.00 Når virksomheder bryder fængselsmuren 
Det Kriminalpræventive Råd - Kriminalforsorgen og High:Five
Danske virksomheder klager over mangel på arbejdskraft. Samtidig snakkes der om, at det 
er afgørende at få flere marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet. Kom og hør om 
hvordan klage og snak bliver omsat til handling, når private virksomheder i samarbejde 
med Kriminalforsorgen, High:Five og uddannelsesinstitutioner går sammen om at skabe 
løsningerne. Mange kan lade sig inspirere af den måde virksomhederne Persolit, NCC, FA 
Stillads og andre virksomheder kommer helt ind i fængslerne og uddanner og rekrutterer 
motiverede indsatte til jobs i lige netop deres virksomheder og branche. Kom og deltag i 
en debat om hvordan alle vinder på det – og udfordres af det! Det handler ikke om krimi-
nalitet, men om hvordan vi sammen kan skabe løsningerne – også på dit område.

Se begivenheden på Facebook

Kl. 16.30 - 17.30 Når fest bliver til larm og hærværk
SSP-Samrådet
Festerne på offentlige arealer har altid fundet sted, og billedet af, at unge mødes på stran-
den med den smukke udsigt, drikker en øl, holder kæresten i hånden medens der bliver 
spillet lidt på en guitar – er vel et drømmescenarie for et godt ungdomsliv. Desværre 
bliver det ikke altid ved dette glansbillede, og naboer, forældre, kommunale 
oprydningshold mv. oplever ofte at festerne ledsages af hærværk, knuste flasker, støjende 
adfærd og anden utryghed. Hvordan hjælper vi bedst de unge til at være tilstede på en 
god måde? 

Søndag 17. juni

Tid

Kl. 09.00 - 11.00 Tag dine venner under armen og quiz 
om kriminalitet 
Det Kriminalpræventive Råd
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!

https://www.facebook.com/events/368545773665137/



