FORENINGSNYT

KRIMINALITETSUDVIKLINGEN I
DANMARK - RISIKOKONFERENCE 2019
De smukke omgivelser på Hotel Koldingfjord satte i år rammerne for Danske Risikorådgiveres risikostyringskonference. 140 medlemmer havde valgt
at deltage på konferencen, hvor hovedemnet var Kriminalitetsudviklingen i
Danmark og forventninger og risici i de kommende år.

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

Efter formandens velkomst, indledte politisk kommentator Hans Engell dagen med kort at fortælle om resultaterne fra nogle af de rapporter, der er
blevet offentliggjort omkring kriminaliteten i Danmark inden for de seneste
år. Rapporterne viser, at kriminaliteten blandt unge er faldende, men det er

oftest ikke det indtryk, man får, når man læser dagspressen. Her får man
ofte det indtryk, at kriminaliteten er stigende, og at mange unge er ude på
et skråplan, indledte Hans Engell.

Det aktuelle kriminalitetsbillede i Danmark
Anne-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriet kunne bekræfte, at kriminaliteten blandt unge er faldende. Vi blev præsenteret for en del statistik,
der overordnet viste, at straffelovsovertrædelser steg kraftigt fra 1960 til
1986, men siden 1986 er tallene faldet og falder fortsat.
Men ikke al kriminalitet bliver anmeldt eller registreret. For eksempel an-

meldes indbrud oftere end tyveri, og vi anmelder måske også en hændelse
i skolegården, som måske ikke ville være blevet anmeldt for 30 år siden.
Også i forhold til politiets indsats, vil der være et forhøjet tal af narkotikaovertrædelser, hvis politiet har ransaget Christiania. Det kan påvirke tallene,
fortalte Anne-Julie.

Anne-Julie Boesen Pedersen,
Justitsministeriet

Stigning i voldsforbrydelser
Statistikken viser, at vold mod offentlig myndighed er steget fra 2625 forekomster i 2009 til 6789 forekomster i 2018. Noget af stigningen skyldes
en ændring i registreringsforekomst, og at man er blevet bedre til at registrere. For eksempel er der ændret praksis i Kriminalforsorgen, og alt skal
nu registreres uanset hændelsens karakter.
Simpel vold er også steget markant fra 2009 til 2018, og i Justitsministeriet
var man overrasket over, at børn var så stærkt repræsenteret under simpelt
vold. En forklaring kan være, at der er kommet større fokus på børn efter
eksempelvis Tønder- og Brønderslevsagerne.
Seksualforbrydelser
Voldtægt er steget kraftigt fra 431 forekomster i 2009 til 1079 i 2018. Det
kan igen skyldes en stigningen i registreringstilbøjeligheden. Mee-to kam-

pagnen kan have haft en indflydelse og mere bliver måske anmeldt på grund af øget fokus på kvinder. Blufærdighedskrænkelser er også steget - og
formegentlig også foregået på internettet, fortalte Anne-Julie.
Hvem begår kriminaliteten?
Det er primært de unge 15 til 24-årige, der begår kriminaliteten, og
primært drenge. Men statistikken viser, at tendensen er faldende fra 2009
til 2018, og der er ikke noget der tyder på, at typen af kriminalitet bliver
værre.
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Hvordan ser fremtiden ud...
Der er en tendens til at mere kriminalitet vil ske på internettet. Men ellers
er det svært at spå om, hvad der vil ske på ungdomskriminalitetsområdet.

SPØRGSMÅL FRA SALEN:
Hvorfor er kriminaliteten blandt unge faldet?

- Det er ikke kun i Danmark, at kriminaliteten er faldet. Det er en international tendens. En af grundene er ændret livsstil; før havde de unge
en meget gadeorienteret adfærd, nu sidder de mere bag deres skærme,
hjemme. Man kan faktisk se, at i takt med at salget af telefoner, computere, tablets mv. er steget er ungdomskriminaliteten faldet.

Er der en sammenhæng mellem hård straf og gentagelse af kriminalitet?

- Der er et hensyn til offeret, men ellers er der ikke noget, der indikerer
dette. Det er et af de spørgsmål, som journalister elsker at spørge politikerne om; hvorfor de skærper straffe, når det ikke virker.

Ungdomskriminalitet og skolegang
Helle Rabøl Hansens indlæg handlede blandt andet om, hvordan ungdomskriminalitet i nogle tilfælde kan kobles sammen med skolegang. Helle forsker i, hvem der begår kriminalitet og hvordan, og kan konkludere, at den
meste kriminalitet begået af unge, ofte begås i grupper, og at det som regel sker i det sidste skoleår, hvor nogle elever er blevet skoletrætte.
Helle fortalte om en gruppe 15-årige, som hun har fulgt igennem en årrække og deres oplevelser med folkeskolen, blandt andet denne historie:

Helle Rabøl Hansen,
Rabøl Research

Amir havde haft konflikter med sin klasselærer gennem en årrække og skolen beskrev ham som en elev med indlæringsproblemer, urolig i timerne,
konfliktopsøgende og at han havde svært ved at forstå kollektive beskeder. Klasselæren beskylder på et tidspunkt Amir for at have påsat en brand
på skolen, men han bedyrer sin uskyld og er naturligvis vred over at blive
beskyldt for noget, han ikke har gjort. Men klasselæren tror ikke på ham.
Efterfølgende viser en overvågningsvideo, at det ikke er Amir, der havde
påsat branden. Da Amir ikke får en undskyldning af klasselæren, bliver han
så frustreret, at han tager en kølle og smadrer ting på skolen. Han ender
med at blive bortvist og afslutter 9. klasse på en anden skole.
Amir får efterfølgende tilbudt et forløb hos Brandkadetterne, som beskriver ham som en quick-learner og meget intelligent - altså stik modsat af,
hvordan skolen beskrev ham. Men hos brandkadetterne møder Amir voksne, der har kompetencer til at møde og arbejde med skoletrætte børn,
som ofte bliver misforstået af lærer og pædagoger.
Gruppen af de unge, som Helle følger, har alle på nær én fået taget en
ungdomsuddannelse. Shamal var den eneste, der gik ind i en bande.
Hash og socialitetskæden
Det er ikke kun etniske danskere, der bliver skoletrætte. Helle fortæller
også om Emil, som er en følsom dreng, der begynder at ryge hash med
venner fra nærmiljøet, som alle har en løs tilknytning til skolen. De begynder at skaffe penge til hash sammen, da behovet for at ryge stiger, så de
begynder at sælge hash. ”Virksomheden” og misbruget fylder livet ud, og
skolen forsvinder ud af horisonten. Ambitionerne om at blive musiker ryger
ud og Emil sidder i fængsel i dag for væbnet røveri. Emil gik fra at være en
følsom dreng til at skulle forsvare et territorium for hashsalg, hvor man skal
være mere aggressiv.
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Helle konkluderer, at man generelt starter med positive forventninger til
skolen, men hvis man har udfordringer eller ikke lige passer ind i de ”bokse”, skolen sætter én i, bliver man nemt sat på et sidespor, som kan udvikle
sig i negativ retning og føre til konflikter. Ifølge Helle Rabøl, bør skolerne

udvikle andre og nye pædagogiske strategier end det konfliktoptrappende.
Endvidere bør skoletrætte og skolevrede elever genintegreres som aktive
deltagere i skolen.
Relationer til andre voksne kan støtte op om brud på negativ social arv,
men skolerne er ikke dygtige nok til at løse udfordringerne med de børn,
der er skoletrætte/vrede. Drengene bliver ikke holdt nok af og anerkendt
for dem, de er, afsluttede Helle Rabøl Hansen.

Digital tryghed for unge
Østjyllands Politi har udviklet et tryghedskoncept for unge med det formål,
at lære unge at begå sig på internettet uden at komme i karambolage med
loven. De skal lære om falske hjemmesider, identitetstyveri, hacking, phishing, afluring og misbrug af pinkoder og ulovlig deling af billeder. Det han-

dler om, at man skal se sig godt for, når man færdes på nettet. Også selv
om man er digital indfødt, indledte stabschef hos Østjyllands Politi Frits
Kjeldsen.

Frits Kjeldsen, Lau Birk Kristensen, Simon
Sørensen Winther, Daniel Stefansson,
Østjyllands Politi

Gruppen bag projektet ønskede at gøre noget ved statistikken for bedrageri, men hvad kan man gøre ved det? Der er meget kriminalitet, der er flyttet fra gaden til internettet. Og de 16 til 29-årige er i størst risiko for at
blive udsat for svindel. Det er ikke kun økonomisk kriminalitet, der er tale
om, hvilket Umbrella-sagen er et tydeligt bevis på. Her er over 1.000 unge
sigtet for at have delt to videoer af børnepornografisk karakter.
Som et bidrag til målet om at skabe digital tryghed for unge har Østjyllands
Politi ultimo 2018 udviklet et tryghedskoncept, hvor man kommer i øjenhøjde med de unge via en interaktiv quiz. Quizzen tager de unge på gymnasier, erhvervs- og handelsskoler igennem nogle af de dilemmaer, som man
som ung kan stå i, når man f.eks. handler, udveksler oplysninger eller deler
billeder med andre via nettet. De unge gøres mere bevidste om risici og
herved øges deres muligheder for at færdes sikkert på nettet.
Det har været populært både blandt elever og lærere, som synes det er
godt at det er politiet, der kommer ud til skolerne.
Deltagerne på konferencen fik lov til at afprøve konceptet ved at skulle
svare på nogle af de spørgsmål, som der er i quizzen. Det var ganske underholdende, og vi blev vist alle udfordret på vores viden…

Fra broderskab til mønsterbrud
Rolf Hermansen, tidligere HA-rocker, var indbudt for at fortælle, hvordan
det er lykkes ham at forlade rockermiljøet og skabe sig en fornuftig tilværelse efterfølgende.
Rolfs historie starter i 1971, hvor han blev født. Han vokser op i Brøndby
Strand hos en psykisk syg og alkoholiseret mor, som ikke formår at passe
på ham, og Rolf er ofte overladt til sig selv - nogle gange sover han i opgangen i det lejlighedskompleks, de bor i, da moren enten ikke er hjemme
eller så fordrukken, at hun ikke høre ham banke på døren til lejligheden.
Rolf gør hvad han kan for at skjule morens sygdom og misbrug, men det
går for alvor op for klassekammeraterne at noget er galt, da han skal konfirmeres. Alle kammeraternes familier er kommet, men Rolf er alene og tager alene hjem efter ceremonien i kirken. Hverken lærere, præster eller andre voksne reagerer eller er det mindste opmærksom på det omsorgssvigt,
Rolf er udsat for.
I takt med at Rolf bliver ældre, bliver han mere aggressiv og udad reagerende. Han flytter hjemmefra som 15-årig og søger efter et miljø, hvor han
kan finde et fællesskab og føle sig hjemme og ender i flere dårlige bandemiljøer. Som 24-årig bliver han optaget i Hells Angels. Rolf bliver ”høj” af at
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være en del af noget, hvor man bliver respekteret og er en del af et fællesskab.
Tiden i Hells Angels betød, at Rolf var med i den Store Nordiske Rockerkrig,
der udspillede sig i midt-halvfemserne, hvor flere rockere fra Hells Angels
og Bandidos døde. Men livet som rocker tager hårdt på Rolf, og han udvikler PTSD, begynder at drikke og søger til sidst ud af miljøet for at begynde et nyt liv. Men ikke længe efter bliver han anholdt af politiet for salg af
narko og får en dom på fire år.
Tiden bag tremmer bliver brugt på at læse til pædagog, da Rolf gerne vil
hjælpe andre unge, der har udfordringer i livet. Det kan være svært at blive
gen-etableret i samfundet, når man har en kriminel fortid - det ved Rolf alt
om. Og han har mange smertefulde erkendelser med i bagagen ikke mindst
omkring de ting, han har gjort gennem tiden som rocker.
Rolf Hermansen

Heldigvis møder Rolf en person, der kan vejlede ham og som den første
spørger Rolf, hvordan han har det, og det er starten på en ny og bedre tilværelse for Rolf.

Brandkadetterne og PLAY
Danske Risikorådgivere havde i år inviteret Rikke Søndergaard, brandkadetkoordinator i Holstebro Kommune og Trine Harboe fra PLAY i København,
som hver især skulle holde et inspirationsoplæg.
Begge indlæg handlede om kriminalpræventive tiltag som hjælper børn og
unge med at skabe relationer, få opbygget venskaber og netværk og blive
anerkendt, som de mennesker de nu engang er.

Generalforsamling 2019
Efter dagens spændende indlæg fortsatte dagen med den årlige generalforsamling, og du kan læse referat herfra på vores hjemmeside.
Bestyrelsen består nu af følgende:
• Formand: Peter Oriat, Ishøj Kommune
• Næstformand: Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro Kommune
• Bestyrelsesmedlem: Thomas Harbo Sørensen, Viborg Kommune
• Bestyrelsesmedlem: Jannie Skands Rothmann, Lolland Kommune
• Bestyrelsesmedlem: Henriette Bang Jensen, Silkeborg Kommune
• Suppleant: Christina Bisgaard, Favrskov Kommune
På generalforsamlingen blev også uddelt den årlige risikostyringspris, som i
år gik til Peter Hjørringgaard fra Hjørring Kommune. I nyhedsbrevet for maj
måned, vil du kunne læse et interview med Peter omkring arbejdet med
risikostyring i Hjørring Kommune. Stort tillykke til Peter!

Efter generalforsamlingen var der middag, for dem, der havde tilmeldt sig
denne. Tak for god mad og underholdning fra Sunny Cagara og musik
leveret af Replicators.
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Fra strømer til TV
Fredagen startede med indlæg fra Kristian Bech, som fortalte os om sin tid
i politiet og om nogle af de hændelser, han var blevet kaldt ud til, blandt
andet hvor barskt det er at skulle overlevere beskeder til familier om, at
deres nærmeste er gået bort. Disse hændelser tog hårdt på Kristian og han
beslutter sig for at overveje nye jobmuligheder, og har efterfølgende været
vært på TV2’s program Station 2.
Kristian fortalte mange sjove, men også seriøse historier fra sin tid i politiet.

Eksempler fra hverdagen som forsvarsadvokat
Kristian Bech

Claus Bonnez leverede konferencens sidste indlæg, hvor han først fortalte
lidt om sin baggrund som tidligere kriminel til nu at være forsvarsadvokat
og formand for foreningen KRIM. Claus formår at se tingene fra den anden
side og betragter både gerningsmand og offer, som offer i sagerne. Ofte
går han så langt ind i sagerne, at han finder beviser, som er overset, og
som gør at den sigtede i sidste ende bliver frifundet.
Claus fortalte også om nogle af de forskelle der er i lovspraksis mellem
Danmark og England, og hvordan kriminelle bliver dømt forskelligt i henhold til lovene i det pågældende land.
Bestyrelsen i Danske Risikorådgivere vil gerne takke alle deltagere og indlægsholdere for deres engagement i dette års konference. Vi håber at se
jer til næste år, hvor der udover konferencen også vil være sikringsmesse.
Det hele foregår på Hotel Nyborg Strand den 2. til 3. april 2020.

Claus Bonnez
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