Genskab balancen
– om genoprettende processer
Forebyggelse af Ungdomskriminalitet: Workshop 4, d.8.12.2015 i København

Mødemateriale om ”Genskab balancen”
Sådan kan materialet bruges:
Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere
for jer at videreformidle indsigterne fra DKR’s workshop
”Genskab balancen” (8/12-2015) til relevante ledere og INDHOLDSFORTEGNELSE
kollegaer.
De første sider formidler udvalgte pointer fra oplæg
af professor Vibeke Vindeløv og forsker Nichlas Permin
Berger i plenum. Derefter introduceres to udenlandske
fremgangsmåder: ”Ungekonferencesystemet” fra
Nordirland og ”Ungdomsopfølgning” fra Norge. Ved
hver indsats er der afslutningsvist dialogspørgsmål og
en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre med
tilgangen eller metodiske elementer.
Herefter gennemgås fire danske tilgange til
genoprettende retfærdighed præsenteret af
repræsentanter fra SSP Samrådets Fagudvalg for
Genoprettende Ret.
Materialet kan vises som powerpoint ved et møde,
eller materialet (eller dele heraf) kan printes.
God arbejdslyst!
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Genoprettende retfærdighed (restorative justice)
Hvad er genoprettende retfærdighed?
•
•
•
•
•
•

Grundpiller i tilgangen er bl.a. neutralitet, frivillighed, respekt og ansvar
Der sigtes efter at hele og genskabe balancen i menneskelige relationer
Genoprettende retfærdighed dækker over flere forskellige metoder
Parterne i en konflikt bringes sammen for at skabe dialog og erkendelse
En neutral og uddannet facilitator forbereder og faciliterer en struktureret proces
I processen mødes offer og gerningsmand og evt. relevante personer for at gøre
skaden god igen og forhindre lignende hændelser fremover.

Hvorfor fokusere på genoprettende retfærdighed i forhold til forebyggelse
af ungdomskriminalitet?
•
•

Tilgangen er lovende i forhold til at forebygge kriminalitet blandt unge
Internationale evalueringer og forskning har påvist mindsket tilbagefald til
kriminalitet, stor cost-benefit og generel deltagertilfredshed.

Grundlæggende værdier i
genoprettende retfærdighed
Ved Professor i konfliktmægling Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

Formålet med genoprettende retfærdighed er at genoprette balancen mellem
offer, gerningsmand og samfund.

Samfund

Balance
Offer

Gerningsmand

Vibeke Vindeløv sætter fokus på fire temaer:
•
Hvad er konflikt?
•
Hvad betyder genopretning?
•
Hvad er retfærdighed?
•
Hvilke etiske krav er der til facilitatoren i et genoprettende forløb?

Vibeke Vindeløv, 4

Grundlæggende værdier i
genoprettende retfærdighed
Ved Professor i konfliktmægling Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

Konflikt
• Konflikter er et livsvilkår – Det er en illusion at forestille sig, at man ikke har
konflikter. Det vigtigste er at løse konflikterne på en konstruktiv måde.
• Konflikt er relationel. Konflikt foregår mellem flere parter og vil altid påvirke
relationerne.
• Italesættelse af et overgreb som en ”konflikt” kan virke provokerende på et
offer. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan man bruger begrebet konflikt i
praksis, så man sikrer at offeret føler sig accepteret og forstået.
Genopretning
• Der fokuseres på offerets behov, gerningsmandens ansvar og samfundets
behov , for at begge parter bidrager.
• Der lægges mindre vægt på skyld og mere vægt på den uret, offeret har lidt,
og dermed den skade, som gerningsmanden har gjort mod offer og samfund.
• Formålet er at genoprette den ødelagte balance.
Vibeke Vindeløv, 5

Grundlæggende værdier i
genoprettende retfærdighed
Ved Professor i konfliktmægling Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

Retfærdighed
Der er forskel på retfærdighed inden for jura og konfliktarbejde.
•
Jura: Retfærdighed er, når parter får det, de har ret til ifølge loven.
Denne form for retfærdighed ”gør regnskabet op”.
•
Konfliktmægling: Retfærdighed er en del af en processuel behandling. Det er
retfærdigt, når man har fået en ”fair behandling” med værdighed og respekt.
Denne form for retfærdighed er gengældende og genopbyggende.
Straffende retfærdighed

Genoprettende retfærdighed

”Dét, der virker, er straf og
smerte.”

Det, der virker, er anerkendelse,
en aktiv indsats og en gerningsmand, som påtager sig ansvaret.

Her er der ikke fokus på offeret,
kun på gerningsmanden, som
skal skades. Dette kan resultere i
en invalidering af gerningsmanden – nye ofre skabes.

Hovedpointen er, at
gerningsmanden selv påtager sig
ansvar frem for at få det pålagt.

Vibeke Vindeløv, 6

Grundlæggende værdier i
genoprettende retfærdighed
Ved Professor i konfliktmægling Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

Etiske krav til facilitatorer

Neutralitet
• I praksis er det ikke muligt at være neutral. I stedet må man stræbe efter at
opnå professionalisme igennem træning, erfaring, supervision, løbende
refleksion og forbedringsvillighed.

Frivillighed
• Ofte føler parterne ikke, at de deltager frivilligt, men frivillighed er vigtigt,
for ellers tager de ikke ansvar for at finde løsninger.
Det er derfor vigtigt at få parterne til at forstå, at grunde som ”at beholde mit
job”, ”fordi mine forældre siger det” eller ”for at holde straffeattesten ren” er
med til at motivere, men ikke tvinge dem til at deltage.

Magt
• Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ligger et magtforhold i
relationen mellem gerningsmand, offer og facilitator. Dette kan bruges til at
give parterne empowerment. Der sker eksempelvis en myndiggørelse og
empowerment af gerningsmanden, når personen tager ansvar for dennes
handlinger og for at rette op på den uret, der er gjort.
Vibeke Vindeløv, 7

Virker genoprettende retfærdighed over for unge?
Ved Forsker, ph.d. og cand.scient.soc. Nichlas Permin Berger, KORA

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har fået udarbejdet en litteraturkortlægning om
virkninger og effekter samt forhold af betydning for genoprettende retfærdighed med
fokus på børn ml. 12-17 år i høj risiko for kriminalitet. Kortlægningen er lavet af KORA med
forsker Nichlas Permin Berger i spidsen.
Rapporten har identificeret to overordnede modeller og undersøgt deres virkninger:

1. Victim-Offender-Mediation – med offer og gerningsmand (som fx politiets konfliktråd)
2. Konferencer og stormøder – der inkluderer flere, fx familie, netværk og professionelle
-

Begge modeller har dokumenterede positive virkninger.
Der er en tendens til, at dokumentationen for konferencer, som også involverer netværk,
i højere grad peger på positive effekter i forhold til recidiv end for VOM-modellerne.

Nichlas Permin Berger, 8

Virker genoprettende retfærdighed over for unge?
Ved Forsker, ph.d. og cand.scient.soc. Nichlas Permin Berger, KORA

Resultater ved Victim-Offender-Mediation – med offer og gerningsmand
1. Særligt gode resultater og effekt i forhold til recidiv for unge lovovertrædere,
som har begået mindre alvorlig kriminalitet for første gang
2. Positiv terapeutisk og helende effekt på ofre
3. Gerningsmanden skal have erkendt sit ansvar
4. De professionelles roller er vigtige. Man bør undgå at benytte
”casemanagere”/sagsbehandlere som mæglere og skal holde fast i
principperne for genoprettende retfærdighed
5. Fokus på kerneværdier. Genoprettende retfærdighed er tæt relateret til
værdier i socialt arbejde.

Nichlas Permin Berger, 9

Virker genoprettende retfærdighed over for unge?
Ved Forsker, ph.d. og cand.scient.soc Nichlas Permin Berger, KORA

Resultater ved konferencer eller stormøder – med fx familie/netværk
1. Positiv effekt på recidiv (i forhold til nye domme og genarrestation)
2. Positiv effekt på offertilfredshed (især når deltagelse er baseret på frivillighed)
3. Konferencer er særlig økonomisk effektive for mennesker med lange
kriminalitetshistorikker, eller som har begået alvorlig kriminalitet
4. Syv britiske eksperimenter viser, at der er 3.7-8.1 gange mere gavn, når
kriminaliteten forebygges gennem konferencer, i forhold til selve
omkostningerne ved at gennemføre konferencer
5. Ofre og gerningsmænd foretrækker konferencer frem for de traditionelle
retsprocesser. Der opleves mere rimelighed og sensitivitet over for deres behov.
6. Deltagere i konferencerne ønsker i højere grad at ”betale tilbage”, og
gerningsmænd oplever en højere grad af skam
end i traditionelle retsprocesser.

Nichlas Permin Berger, 10

Virker genoprettende retfærdighed over for unge?
Ved Forsker, ph.d. og cand.scient.soc. Nichlas Permin Berger, KORA

Vigtige opmærksomhedspunkter og udfordringer ved modellerne
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Professionelles kompetencer og viden om genoprettende praksis er
afgørende. Mæglere/facilitatorer skal uddannes tilstrækkeligt
Planlægning og forberedelse er centralt. De involverede parter skal have
realistiske forventninger til processen og kende den på forhånd
Forberedelse og gennemførsel af processen tager tid. En hurtig afvikling
giver ikke de samme resultater
Fokus på dialog frem for snævert fokus på resultat
Åbenhed, ærlighed og respektfulde interaktioner, og ikke alt for ”faste”
metoder eller standardisering. Inklusion og fair behandling er vigtigt
Aftaler/kontrakter er nødvendige
Offercentrerede og sensitive praksisser
Matchning mellem modeller og type af gerningsmand (fx ”Hybridmodellen”)
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Ungekonference-systemet
i Nordirland
Erfaringer med systematisering af genoprettende retfærdighed i Nordirland

Hvad er ungekonferencer?
Ungekonferencer er en proces, der
bygger på værdierne i genoprettende
ret. Det er især et vigtigt princip, at
alle parter skal føle sig retfærdigt
behandlet, hørt og accepteret. Dette
kan genoprette tryghed og holde unge
fra fremtidig kriminalitet.

Formålet med ungekonferencer er at
forbedre unge menneskers socialisering samt
at styrke den sociale sammenhængskraft og
inklusion i et samfund. Ungekonferencer skal
understøtte en kultur, hvor der bliver lagt
vægt på respekt og ansvarsfølelse.

Ungekonferencer blev introduceret i
2003 i Belfast og siden i resten af
Nordirland ved lov. Tiltaget er et
alternativ til straf for 10-18-årige, der
tilstår at have begået en forbrydelse.

Den unge deltager frivilligt i
ungekonferencen sammen med en
forælder eller en anden støtteperson,
en politibetjent og en facilitator, der
leder processen. Herudover kan
offeret og betydningsfulde personer
som fx lærere eller venner deltage.

Ungekonferencer, 13

Menneskesynet
Mennesker har et behov for at få
genoprettet trygheden efter en kriminel
hændelse.
For at genoprette tryghed er det vigtigt,
at de involverede parter går i dialog og
indgår aftaler.
Det er vigtigt for parterne at føle sig hørt
og at føle, at deres oplevelser af
hændelsen bliver forstået og accepteret.

På denne måde kan personers narrativer
ændres fra at være styret af fx frygt til
tryghed eller fra skam til ansvarsfølelse.
Ungekonferencer, 14

Målgruppe
Børn og unge mellem 10 og 18 år, som har tilstået
at have begået kriminalitet.
Der skal tilbydes konferencer til alle disse unge.
Bruges i forhold til alle former for kriminalitet.
Typen af kriminalitet, som målgruppen har begået
i Nordirland, er fordelt således:
• 26% seriøse eller meget seriøse
lovovertrædelser
• 53% mellem-alvorlige lovovertrædelser (også
gentaget)
• 21% mindre lovovertrædelser (også gentaget)

Inkluderende Skoleklasse, 15

Den nordirske model
Når en kriminel hændelse er foregået, og parterne har indvilliget i at deltage i
en ungekonference, så starter processen.
Processen er faciliteret af en ungekonference koordinator, som står for det
indledende og opfølgende arbejde, samt faciliteringen af ungekonferencen.

Processen skal være baseret på parternes behov, spørgsmål og anmodninger.
Derfor interviewes alle parter før ungekonferencen, så deres personlige
oplevelser og behov kan medtænkes og behandles igennem hele processen.

Forberedelse før
konferencen

Ungekonferencen
afholdes

Opfølgning efter
konferencen

Move
on

Ungekonferencer, 16

Ungekonferencen
Ungekonferencen er et møde mellem de parter, der er involverede og direkte påvirkede
af den kriminelle handling. Det er vigtigt, at parterne føler sig sikre, respekterede og i
stand til at deltage i processen. Formålet for parterne er at få dækket deres behov og få
deres spørgsmål besvaret. Ungekonferencen styres af ungekonference-koordinatoren.

Ungekonferencens forløb
1 Introduktion til mødet og præsentation af grundregler
2 Politi læser anklagen mod den unge op
3 Den unge fortæller om sin oplevelse af den kriminelle hændelse
4 Offeret stiller sine spørgsmål til den unge
5 Offeret fortæller om sin oplevelse af den kriminelle hændelse
6 Den unge svarer på offerets spørgsmål
7 Andre deltagere deler deres tanker og følelser
8 Dialog omkring hvordan skaden kan gøres god igen
9 Dialog omkring hvordan fremtidig kriminalitet kan undgås
10 Den unge indvilliger i en handlingsplan
Ungekonferencer, 17

Case: Indbrud og biltyveri
Opført som rollespil under DKR’s Workshop

Mikkel på 16 år bryder en nat ind i et hus i et rigt kvarter. Han er påvirket af stoffer og alkohol
og han ender med at stjæle en bil. Efter at sagen er blevet opklaret af politiet, og Mikkel har
tilstået, indvilliger han i at deltage i en ungekonference. Under det forberedende møde med
ungekonference-koordinatoren fortæller han blandt andet om, hvor nervøs han er for at
møde offeret for indbruddet og tyveriet. Han er bange for, at personen er vred og såret.
På ungekonferencen deltager ungekonference-koordinatoren, en politimand, Mikkel, Mikkels
mor Anne, Søren den lokale socialarbejder, ofret Marie og Maries søster Katrine.
Ungekonference koordinatoren starter med at lave nogle grundregler: Vær ærlig, vis respekt,
alles mening skal høres, udvis fortrolighed og ingen verbale eller fysiske overgreb.
Efter tur fortæller deltagerne om deres oplevelser og følelser omkring hændelsen. Marie
fortæller, at indbruddet har påvirket familien meget stærkt. Hendes børn er bange, hendes
mand føler sig magtesløs, og de er nu i økonomisk krise. Mikkel lytter og spørger ind til
hendes følelser og frustrationer. Det var slet ikke gået op for ham, i hvilket omfang hans
handlinger havde skadet familien, og han bliver meget ked af det. Marie hører Annes og
Sørens beskrivelser af Mikkel som en god dreng, der træffer nogle forkerte valg. Marie føler
sig mere tryg nu.
Sammen indgår parterne en aftale om, at Mikkel skal skrive 5 breve til hvert af Maries børn,
hvori han undskylder. Derudover skal han holde sig fra området i nogle måneder, han skal lave
samfundstjeneste og deltage i et afkriminaliseringsprogram.
Mikkel indvilliger i det hele og føler, at han aktivt arbejder for at gøre skaden god igen.
Ungekonferencer, 18

Effekter og virkninger

I 94% af
forløbene
gennemføres
planerne for den
unge succesfuldt

99 % af ofre
ønsker ikke, at
unge gerningsmænd skal i
varetægt

Over 90.000
personer har
deltaget i en
ungekonference

Ungekonferencer, 19

Implementering: Fokuspunkter
Der kan være visse udfordringer ved at implementere ungekonferencer som metode:

•

Ungekonference koordinatoren professionelle status kan blive udfordret

•

Strukturelle eller politiske krav kan spille ind og påvirke beslutningerne (fx behov for at
sparre på ressourcer eller reducere mængden af gentaget kriminalitet)

•

Der kan være en øget arbejdsbyrde grundet et stigende antal af ungekonferencer

•

Da metoden kan være krævende, kan der opstå en udfordring i, at ungekonferencekoordinatorer kan blive sløsede eller brænde ud

Ungekonferencer, 20

Hvilke ressourcer kræves?
•

Det er vigtigt at ansætte kompetente og
dedikerede profiler, der kan løfte
opgaven

•

Der skal designes en model, der fungerer
i konteksten og som er stærk i praksis

•

Det er vigtigt at gennemgå løbende
videreuddannelse for at kvalificere
metoden og ungekonference
koordinatoren

•

Stærkt lederskab, der bakker op om
projektet

•

God supervision
Ungekonferencer, 21

Dialogspørgsmål til ungekonferencer
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant)

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af
ungekonferencer i gang hos os?

•

Kan ungekonferencer hjælpe os med at løse
vores udfordringer?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte
metoderne, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?

Ungekonferencer, 22

Øvelse - hvis vi vil gå videre med
ungekonferencer
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx
andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke
initiativer, der skal iværksættes, og hvem der
gør hvad.

Ungekonferencer, 23

Ungdomsstraf og
ungdomsopfølgning i Norge
Erfaringer fra norske strafferetslige reaktioner over for unge lovovertrædere

24

Hvad er ungdomsopfølgning?
I Norge har man vedtaget nogle
alternative strafferetslige tiltag. Med
dem kan unge 15-18-årige, der begår
alvorlig og/eller gentagen kriminalitet,
tilknyttes en ungekoordinator og
gennemgå et genoprettende forløb, i
stedet for at komme i fængsel.

Målet med ungdomsopfølgningen er at
forhindre børn og unge i at udvikle en
kriminel livsstil, samt at motivere unge til
positiv udvikling og forandring.
Metoden skal fjerne eller reducere risikoen
for, at unge vil bryde loven i fremtiden.
Samtidigt lægges der vægt på at varetage
offerets behov.

Ungdomsopfølgningen går ud på, at
den unge gerningsmand møder
offeret på et stormøde, hvorefter der
udarbejdes en personlig
ungdomsplan for den unge sammen
med forskellige fagpersoner.

Der er knyttet en
Ungdomskoordinator til den enkelte
unges forløb. Ungdomskoordinatoren
har til opgave at forberede og lede
stormødet, hvor en anden agerer
mægler. Koordinatoren inddrager de
relevante personer og følger op på, at
ungdomsplanen gennemføres.

Ungdomsopfølgning, 25

Menneskesynet
• Den unge kan påvirkes positivt
eller negativt af sociale relationer.
• At konfrontere den unge med
offeret for hans/hendes gerninger
og at styrke den unges relationer og
kontakter kan øge den unges sociale
bevidsthed og derved mindske
risikoen for, at den unge begår
kriminalitet i fremtiden.
• Modsat påvirker fængselsstraf
den unges sociale relationsdannelse
negativt, enten igennem isolering
fra vante omgivelser eller ved
dannelse af negative sociale
relationer.
• Den unge skal give sit samtykke

”Her bygges det sosiale murer rundt
ungdommen i stedet for fengselsmurer.”
Nogle kalder ungdomsopfølgning for ”den
menneskelige fodlænke”. Fokus er på
relation frem for isolation.
Ungdomsopfølgning, 26

Målgruppe
• Unge mellem
15 og 18 år

• Unge, der har begået alvorlig
og/eller gentagen kriminalitet

Den unge kan henvises til norsk ungdomsopfølgning på flg. måde:
• Pålægges af politi og anklagemyndighed ved tiltalefrafald eller overføring til
konfliktråd, eller
• Kan idømmes af domstolen som vilkår til betinget fængsel.
• Ved en særligt grov strafbar handling, som ellers ville have medført fængsel,
kan en ung idømmes ungdomsstraf.
Ungdomsopfølgning, 27

Metodens forløb

1

Stormøde
Parterne forberedes grundigt inden. På stormødet mødes offeret og den
unge gerningsmand ansigt til ansigt. Den unge hører offerets oplevelse af
den kriminelle handling og får mulighed for at rette op på noget af den
skade, som han/hun har forvoldt offeret. Dette kan give offeret trygheden tilbage og gøre den unge bevidst om effekten af sine handlinger.

2

Ungdomsplanmøde
Den unge, ungdomskoordinatoren, forskellige relevante fagpersoner og
private personer med relation til den unge samarbejder om at
skræddersy en ungdomsplan. Ungdomsplanen skal få den unge til at
opbygge en bedre tilværelse og fravælge kriminalitet i fremtiden.

3

Ungdomsplanen udføres og opfølges
Ungdomskoordinatoren følger den unges forløb og koordinerer løbende
samarbejdet med fagpersoner, samt forholder sig til problematikker, der
kan opstå for den unge undervejs. Parterne skal mødes hver måned.
Ungdomsopfølgning, 28

Case: Ungdomsopfølgning for Jonas
Jonas bryder ind i en delikatessebutik, hvor han forsøger at åbne kasseapparatet med en stor
skruetrækker. Det støjer og indehaveren Poul Madsen opdager Jonas, og det udvikler sig til
et slagsmål. Poul får flere slag i ansigtet, og Jonas vrider sig fri og slipper væk. Poul ringer til
politiet og giver et signalement af Jonas, hvilket fører til, at han kort tid efter bliver pågrebet.
Som følge af slagsmålet må Poul opsøge lægevagten og får konstateret kæbebensbrud. Poul
Madsen er dybt berørt af hændelsen.
Jonas bliver afhørt af politiet, mens hans mor er til stede. Han tilstår forholdet. Moren er
chokeret og udtrykker stor bekymring for sin søns adfærd og den udvikling, han har
gennemgået i den sidste tid. Jonas får tilbudt ungdomsopfølgning af efterforskeren, og han
samtykker til dette.
Under ungdomsopfølgningen bliver Jonas meget berørt af Poul Madsen’s fortælling om,
hvordan hændelsen har påvirket ham og Jonas vil gerne hjælpe. De to får en ny relation bl.a.
hjulpet på vej af, at Jonas sagde, at han aldrig vil gør noget lignende overfor Poul Madsen
eller andre. De aftaler, at Jonas skal feje fortorvet foran butikken i 3 måneder. Jonas får
desuden hjælp til at passe sin fodboldtræning, som betyder meget for ham, men som han
havde droppet pga økonomien. Desuden arrangeres, at Jonas kan hjælpe til i onklens
bilværksted i ferier og weekender. Der er 6 måneders løbende opfølgning på Jonas, og det
går godt.
Ungdomsopfølgning, 29

Ungdomskoordinatorens ansvarsområder

1

Ungdomskoordinatoren er hovedansvarlig for effektueringen af den unges straf og dermed
gennemførelsen af stormødet og den unges ungdomsplan.

2

Ungdomskoordinatoren står for at koordinere den tværfaglige indsats og for at engagere og
informere relevante parter. Der bliver nedsat en lokal koordineringsgruppe, som hjælper
ungdomskoordinatoren og understøtter ungdomsopfølgningen.

3

Ungdomskoordinatoren har direkte kontakt med den unge og forholder sig løbende til
problematikker, der opstår undervejs i forløbet.

4

Ungdomskoordinatoren skal rapportere, hvis den unge ikke følger den tilrettelagte plan, eller
hvis den unge laver ny kriminalitet.
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Resultater
Metoden er integreret i det norske retssystem og forgrenet ud i landets politidistrikter
Ifølge KRÅD, det daværende
Kriminalpræventive Råd i
Norge, viste erfaringerne fra
projektperioden, at et stort
flertal af de unge lovbrydere
ikke begik ny kriminalitet
efter en periode med
opfølgningsteam
http://www.krad.no/nyhetsarkiv/340-dorum-gladfor-satsingen-pa-oppfolgingsteam

Et pilotprojekt er gennemført fra
2005-2008 i Oslo, Stavanger,
Trondheim og Kristiansand.
En procesevaluering påpeger, at det
er svært at isolere en effekt af
opfølgningsteams, fordi de ofte
benytter sig af etablerede tiltag i den
givne ungdomsplan. Det handler om
tæt opfølgning , tværfagligt
samarbejde og koordination.

Reaktionerne ”ungdomsopfølgning” og ”ungdomsstraf” er indført ved lov i
Norge pr. 1. juli 2014.
Der pågår pt. en fireårig
evaluering, som bl.a. ser på
recidiv og forløb.
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Implementering: Fokuspunkter
Der skal tages en beslutning om, hvilken rolle ungdomskoordinatoren skal have i den
enkelte kommune, og derefter prioriteres ressourcer til en eventuel fuldtidsstilling.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at metoden kræver et bredt tværfagligt
samarbejde og samarbejde med den unges personlige netværk.
Det er vigtigt, at projektet bakkes op af relevante parter i kommunen og i det tværfaglige
netværk.
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Hvilke ressourcer kræves?
•

At have en ungdomskoordinator kræver
ressourcer til en eller flere fuldtidsstillinger afhængig af distriktets/kommunens størrelse.

•

Omkring den unge er et opfølgningsteam,
som er tilpasset den enkeltes behov, og
består af ressourcepersoner i den unges
nærmiljø. De indgår i et forpligtende
program over tid, som hjælper den
enkelte med at tackle daglige
udfordringer i hjemmet, skolen og
fritiden.

I Norge er der 46 ungdoms-koordinatorer i
hele landet, der er ansvarlige for
ungdomsopfølgninger, som bliver koordineret
fra 22 politidistriktskontorer.
Der lægges vægt på, at ungdomskoordinatorerne har forskellige faglige baggrunde.
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Dialogspørgsmål om ungdomsopfølgning
Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant).

•

Hvilke tanker sætter gennemgangen af den norske
model og dens elementer i gang hos os?

•

Er det, at forberede og gennemføre stormøder,
udarbejde en ungdomsplan i fællesskab gennem
dialog og følge tæt op på den sammen med
relevante fagpersoner og netværk, en model, der
kan hjælpe os med at løse vores udfordringer
med kriminelle unge?

•

Hvilke andre løsninger har vi allerede?

•

Har vi de fornødne ressourcer til at implementere
metoden, eller hvad mangler vi?

•

Hvad er vores næste skridt?
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Øvelse - hvis vi vil gå videre med
ungdomsopfølgning
1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være,
hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx
andre, vi skal involvere?)
Skriv forslag på post- its.
2. Sæt post-its op på en planche.
3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke
initiativer, der skal iværksættes, og hvem der
gør hvad.
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Danske perspektiver på
genoprettende
retfærdighed
Erfaringer fra SSP Samrådets
Fagudvalg for Genoprettende Ret

36

Fire danske måder at praktisere
genoprettende retfærdighed på

Cirkelprocesser i Albertslund og
Brøndby Kommune. Denne
metode er egnet til håndtering af
konflikter i eksempelvis
skoleklasser, boligområder eller
mæglinger.

Genoprettende Praksis i Skanderborg
Kommune. Denne metode er egnet som et
alternativ til at gennemføre en politisag,
når unge begår simpel kriminalitet, som
eksempelvis ved tyveri og hærværkssager.

Genoprettende forældrenetværk i
Frederikssund og Furesø Kommune.
Denne metode skaber forældrenetværk,
der i fællesskab kan hjælpes om at
håndtere deres børns uhensigtsmæssige
grupperinger og adfærd.

Youth Offending Team i Aarhus
Kommune. Denne metode har til
formål at give unge, der har begået
kriminalitet (også hårdere
kriminalitet), en helhedsorienteret
og lærerig sagsbehandling frem for
en straf.
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Cirkelprocesser – Albertslund og Brøndby
Formålet
• At håndtere konflikter og
ubalancer
• At opbygge social
kapital/tillid til fællesskabet
• At styrke læring
• At styrke aktiv lytning
• At styrke selvværd og
selvbevidsthed
• At styrke bevidstheden om
ens egen indflydelse på
andre

Målgruppen
Cirkelprocessen kan bruges i alle
sammenhænge, hvor der skal være en
dialog. Metoden er især egnet til
håndtering af konflikter i skoleklasser,
boligområder eller ved mæglinger.
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Cirkelprocesser – Albertslund og Brøndby

1
2
3
4

Metodens karakteristika
Cirkelprocesser er en af de mest basale og oprindelige genoprettende processer
Cirkelprocessen er en dialog, hvor der lægges stor vægt på lighed imellem
deltagerne, også fysisk. Deltagerne sidder i en cirkel, så alle kan have øjenkontakt
med hinanden.
Dialogen tager udgangspunkt i et genoprettende spørgsmål, der diskuteres .
I dialogen lægges der stor vægt på respektfuld tale og lytten.
Om stormøder: Fra konflikt til samarbeid (2006) af Geir Dale, Cappelen, Akademisk Forlag
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Facilitatorens rolle
• 70 % af arbejdet er forberedelse
• Samler og motiverer deltagerne
• Holder møder med hver eneste deltager forud for
stormødet. Her spørges ind til deres oplevelser, og
hvad de vil have ud af at deltage
• Klargør grundreglerne for dialogen
• Stiller afdækkende spørgsmål
• Når stormødet er i gang overlades magten til
deltagerne, da det er de personlige reaktioner,
som er drivkraften
• Arbejder for at genoprette fællesskaber
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Genoprettende forældrenetværk
– Frederikssund og Furesø
Formålet
• At skabe et forum, hvor
forældrene kan hjælpe sig
selv og de andre
• At forældrene finder frem
til fælles løsninger på
fælles udfordringer
igennem fælles
erkendelser
• At give forældrene
”Empowerment”, så de går
fra at være magtesløse til
at kunne magte
udfordringerne

Målgruppen
Forældrenetværket består af forældre til
unge i uhensigtsmæssige grupperinger,
som erkender et behov for at mødes
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Genoprettende forældrenetværk
– Frederikssund og Furesø

1
2
3
4

Metodens karakteristika
Forældre kommer frivilligt til cirkelprocesmøder af ca. 2 timer pr. gang
På møderne deles erfaringer (og forældrenes magtesløshed)
Forældrene sætter deres egne værdier i spil i et lyttende forum og kommer
sammen frem til løsninger
Hovedfokus er at kickstarte fremtidige handlinger, der kan skabe forandringer

Forældrenetværk i praksis. Empowerment og socialt gruppearbejde (2007) af
Kjeld Pedersen, Niels R. Jensen og Eva Tverskov, Hans Reitzels Forlag
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Facilitatorens rolle

• Give deltagerne rum og mulighed for at tale
sammen
• Give deltagerne mulighed for at finde frem til fælles
måder at handle på
• Uddannelse er ikke afgørende, selvom der er gode
erfaringer med at SSP agerer facilitator. Det vigtigste
er rollen som den, der bringer forældrene sammen
• Lave motivationsarbejde, tænke i rollefordeling og
være tovholder for det tværfaglige samarbejde
• Kernen i forældrenetværk er at få deltagerne til at
tænke ”vores børn”
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Genoprettende Praksis – Skanderborg
•
•

•
•
•

Formålet
At understøtte civile
løsninger
Genoprette balance mellem
parterne – godt for
lokalsamfundet
At skabe læring og udvikling
for unge
At undgå ny kriminalitet
At undgå pletter på
straffeattesten og derved
fastholde unges job og
lærepladser

Målgruppen
12-18 årige der har
begået simpel
kriminalitet
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Genoprettende Praksis – Skanderborg

1
2
3
4
5
6
7

Metodens forløb:
Hændelse: Kriminel handling
Afklaring: Politi og SSP igangsætter genoprettende praksis frem for politisag
Formøde: Offeret briefes om metoden
Stormøde: Offeret, den unge og den unges forældre mødes
Forsoningsmøde: Offer og den unge mødes igen. Offer fortæller om
konsekvenserne af hændelsen, og den unge siger undskyld
Efterbearbejdning: De forskellige parter udtrykker, at de er tilfredse med forløbet
Erfaring Hændelsen gentager sig ikke
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Facilitatorens rolle
• SSP koordinationsgruppe på 3 mand drøfter med
politiet, hvornår metoden skal i spil. Hvis ikke
henvendelsen kommer fra politiet, kan det være
en erhvervsdrivende med problemer, der
kontakter dem
• Briefer offeret om metoden og forbereder dem på
processen
• Holder forberedende formøde med forældre og
den/de unge
• Organiserer et stormøde
• Tager efterfølgende fat i de involverede parter og
hører, hvordan det går
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Youth Offending Team – Aarhus
Formålet
• At mindske
ungdomskriminalitet i
området
• At give kriminelle unge en
hurtigere, koordineret og
systematisk støtte og
opfølgning med henblik på
at løse deres problemer,
øge deres trivsel og ruste
dem til at møde fremtidens
udfordringer
• At bryde fødekæden
(indflydelsen fra de 18-23årige)

Målgruppen
Unge mellem 15 og 18 år, der har
begået kriminalitet. Dette gælder
også, hvis de har begået alvorlig
kriminalitet.
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Youth Offending Team – Aarhus
Metodens fokusområder
Metoden indebærer et fokusskift fra straf til lærerige konsekvenser. Metoden
har to fokusområder:

1

Samfundstjeneste/arbejdspligt hvor den unge skal hjælpe med at rette op på
skaden og får lærerige perspektiver på hændelsen. Den unge bliver tilknyttet
en mentor, og oplever at hans/hendes indsats kan bruges til noget.

2

Konfliktmæglingsforløb som starter med at den unge motiveres og forberedes
til at møde offeret for kriminaliteten. Mødet imellem offer og den unge
afholdes. Efterfølgende fokuseres der på opfølgning og overholdelse af den
unges aftaler.
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Facilitatorens rolle
• Tager kontakt til den/de unge og motiverer dem
• Holder formøder med den enkelte gerningsmand.
Her opstilles senarier for at forberede dem
(fx Hvad er det værste, du kunne forstille dig? Hvad
hvis de råber? Hvis de begynder at græde?)
• Der laves konkrete aftaler om, hvad SSP kan gøre
for at støtte den unge under mødet (fx sidde
tættest på døren, hjælpe med dialogen mm.)
• Organiserer mødet mellem den unge og offeret
• Opfølgningsmøder for at få den unge til at
bearbejde mødet, overholde aftaler og
implementere forandringer i hverdagen
• Der følges op på udførelsen af samfundstjenesten
• Formidler processen og er i kontakt med det
relevante netværk
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Kontakter til uddybende info
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Links og litteratur
Grundlæggende værdier i genoprettende retfærdighed
Link til bøger af Vibeke Vindeløv: https://www.saxo.com/dk/forfatter/vibeke-vindeloev_1928846
Virker genoprettende retfærdighed for unge?
Genoprettende retfærdighed over for kriminalitetstruede unge. En kortlægning af viden (2015) af KORA v. Nichlas
Permin Berger et al. kan tilgås som både rapport og en kort pjece via DKRs hjemmeside:
http://dkr.dk/mindre-tilbagefald-kriminalitet-genoprettende-retfaerdighed (DKR-materialer)
Oplægsholdernes powerpoint-slides sendes ud til
Ungekonferencesystemet i Nordirland
dagens workshopdeltagerne pr. e-mail.
’Youth Justice Agency’ ang. ’youth conferences’ i Nordirland:
http://www.youthjusticeagencyni.gov.uk/youth_conference_service/about_us/background/youth_conferences/
Evaluering af Campbell et al. (2005): Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service
https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Evaluation%20of%20the%20Northern%2
0Ireland%20Youth%20Conference%20Service.pdf
Ungdomsopfølgning i Norge
Info på det norske konfliktråds hjemmeside – se også ”Veileder ungdomsoppfølging” og click på ”digital veileder”:
http://www.konfliktraadet.no/unge-lovbrytere.313365.no.html
Procesevaluering af pilotprojektet i Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand kan tilgås her:
http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Prosessevaluering-Oppf%C3%B8lgingsteam-for-unge-lovbrytere.aspx
Danske perspektiver på genoprettende retfærdighed
Oplægsholderne kan nås via kontaktoplysningerne angivet efter præsentationerne af deres tilgange.
SSP Samrådets Fagudvalg for Genoprettende Rets materialer om genoprettende ret: http://www.sspsamraadet.dk/media/1036/oplaeg-for-ssp-samraadet-seance-med-socialstyrelsen-11-november-2014.pdf
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