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Høringssvar: Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne
Tirsdag den 29. oktober 2013 fremlagde justitsminister Morten Bødskov (S) ”Ny rocker- og bandepakke: Fast
greb om banderne.” Den Sociale Retshjælp arbejder til dagligt med bandemedlemmer og unge, som er i risiko
for at blive rekrutteret til bander og finder det derfor positivt, at man fra regeringens side vælger at øge fokus
på netop dette område.
Den Sociale Retshjælps arbejde består i at yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning til blandt andet den
målgruppe, som den nye rocker- og bandepakke henvender sig til. Den Sociale Retshjælp laver opsøgende
arbejde igennem vores projekt på Nørrebro i København, rejseholdsbesøg på alle landets pensioner samt
flere fængsler, og Den Sociale Retshjælp har derfor stor erfaring med håndteringen af denne målgruppe.
I den fremlagte rocker- og bandepakke fokuseres der på forskellige områder, herunder strafskærpelser,
skærpede regler for udgang og prøveløsladelse mv., bedre værktøjer til de involverede myndigheder, styrkelse
af den forebyggende indsats og styrkelse af exit-indsatsen. I det nedenstående fremføres de problemer, som
Den Sociale Retshjælp mener, er de vigtigste i den nye bandepakke i forhold til vores arbejde med denne
målgruppe. Derudover fremføres der en række konkrete løsningsforslag til disse problemer.
Vedrørende skærpede regler for udgang og prøveløsladelse mv.
I forhold til de skærpede regler for udgang og prøveløsladelse mener Den Sociale Retshjælp, at der er behov
for nogle fælles definitioner for at undgå, at der opstår gråzoner.
Den Sociale Retshjælp forstår, at det kan være nødvendigt at nægte bandemedlemmer udgang eller
prøveløsladelse, hvis der verserer et bandeopgør. Dog kan der opstå gråzoner, når man skal definere, hvornår
et bandeopgør er verserende, og hvornår det ikke er.
Ved prøveløsladelse af en person, som har stærk tilknytning til en gruppe af personer, som har begået
omfattende og alvorlig kriminalitet, og vedkommende selv er idømt en længere fængselsstraf for visse former
for grovere kriminalitet, vil den nye rocker- og bandepakke muliggøre at forbyde kontakt til andre fra denne
gruppering under prøveløsladelsen. Den Sociale Retshjælp mener, at der her opstår gråzoner, da det kan
diskuteres, hvornår et bandemedlem egentligt er i kontakt med personer fra sin gruppering, herunder om det
kun er fysisk kontakt til grupperingen, som anses for kontakt. Samtidigt vil det ofte være vanskeligt for
bandemedlemmer at undgå kontakt med mennesker fra sin gruppering under en prøveløsladelse, især hvis
bandemedlemmet har familiemedlemmer i grupperingen, eller hvis bandemedlemmets familie bor der, hvor
grupperingen holder til.
For at sikre retssikkerheden for tidligere, nuværende og fremtidige bandemedlemmer, mener Den Sociale
Retshjælp, at det er centralt, at der i lovgivningen i bandepakken ikke er plads til for meget fortolkning. Er der
plads til meget fortolkning i lovgivningen og ordlyden heri, kan det medføre, at der bliver taget nogle forkerte
beslutninger. Den Sociale Retshjælp mener, at det nødvendigt, at der fastsættes nogle klare retningslinjer for,
hvornår et bandeopgør verserer, og hvornår et bandemedlem er i kontakt med sin gruppering. Det er vigtigt, at
der ikke sker vilkårlige afgørelser, og at disse afgørelser ikke er afhængige af, hvilken politikreds man er
tilknyttet.
1

AARHUS
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
aarhus@socialeretshjaelp.dk

KØBENHAVN
Bragesgade 10
Postboks 585
2200 KBH N
kbh@socialeretshjaelp.dk

KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 30403258
Telefon: 70 22 93 30

Vedrørende bedre værktøjer til de involverede myndigheder
I forhold til bedre værktøjer til de involverede myndigheder mener Den Sociale Retshjælp, at der kan være
problemer med at udvide zoneforbuddet fra 500 meter til 1.000 meter, da dette i nogle tilfælde vil kunne
afskære bandemedlemmer fra at kunne se deres familie.
Den Sociale Retshjælp mener, at det er vigtigt for et bandemedlem i et exit-forløb, at denne person stadig får
lov til at se sin familie og venner (venner, som ikke er en del af en bande), da dette vil kunne motivere
bandemedlemmet til at fortsætte sit exit, og det vil mindske bandemedlemmets risiko for recidiv. Den Sociale
Retshjælp mener, at det vil være nødvendigt, at findes en alternativ løsning til zoneforbuddet.
Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at man kunne indføre en form for aftale, hvor bandemedlemmer i exit-forløb,
vil kunne melde til politiet, at de tager til for eksempel familiefødselsdag, og at de dermed kan få dispensation
for i et par timer at bevæge sig inden for zonen. Dette vil gøre, at bandemedlemmet stadig vil kunne
opretholde en kontakt til sin familie uden at skulle bryde zoneforbuddet. Brydes aftalen, som er indgået med
politiet, skal dette naturligvis have konsekvenser for bandemedlemmet.
Vedrørende styrkelse af den forebyggende indsats
Den Sociale Retshjælp ser frem til, at regeringen ønsker at styrke den forebyggende indsats for at mindske
antallet af unge, som bliver rekrutteret til rockergrupper og bander. Forslaget om at styrke indsatsen med
gennemførelse af og opfølgning af bekymringssamtaler med de unge, samt forslaget om, at politiet under
visse betingelser vil kunne videregive fortrolige oplysninger om unge, som er fyldt 18 år, til deres forældre, er
sikkert vel ment, men Den Sociale Retshjælp vil gøre opmærksom på, at der kan opstå nogle problemer i
forbindelse med gennemførelsen af disse forslag. Det er vigtigt i arbejdet med unge mennesker, især i denne
risikogruppe, at være opmærksom på den sociale bagage, som den unge ofte kommer med. Der er som oftest
ikke det store netværk at trække på, og i de tilfælde, hvor der er familiemæssige netværk, vil det i de fleste
tilfælde være svært at samarbejde med dette netværk. Dette er oftest ikke grundet manglende vilje fra
familien, men derimod manglende evne. Som nævnt kommer disse unge ofte fra en socialt belastet familie og
har derfor ikke den store tiltro til ”systemet”. Man vil derfor kunne opleve en ligegyldighed og en manglende
samarbejdsevne både fra den unge og fra dennes forældre.
Den Sociale Retshjælp kan godt forstå, at der kan være behov for at videregive fortrolige oplysninger om unge
over 18 år til forældre, især i de tilfælde, hvor denne unge stadig bor hjemme ved sine forældre. Den Sociale
Retshjælp vil dog foreslå, at denne videregivelse af oplysninger også foretages, når der for eksempel er tale
om en ung person, som bliver sat i fængsel, og kan have brug for, at forældrene får besked om det.
Regeringen ønsker at oprette en task force under Social-, Børne- og Integrationsministeriet for at styrke
kommunernes arbejde med de unge, som er i risiko for at blive banderekrutteret. Den Sociale Retshjælp vil
gøre opmærksomme på, at det er vigtigt, at denne task force kommer til at bestå af nogle personer, som har
en stor forståelse og erfaring med arbejdet med disse unge mennesker.
Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at en sådan task force samarbejder med de organisationer, som i det
daglige udfører opsøgende gadearbejde i de områder, hvor bander verserer, og som derfor har en finger på
pulsen i forhold til disse grupper.
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I den forbindelse mener vi, at det er nærliggende at nævne, at Den Sociale Retshjælp udfører opsøgende
gadearbejde. Dette opsøgende arbejde er hovedsageligt fokuseret på at hjælpe kriminelle eller
kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København, der ofte enten er en del af bandemiljøet, har tilknytning til
dette eller har risiko for at blive rekrutteret til en bande. Vores opsøgende arbejde bliver udført af uddannede
Streetmanagers, der har erfaringer med miljøet eller selv tidligere har været en del af miljøet og til dagligt
stadig har deres gang der. Disse Streetmanagers har en god mulighed for at hjælpe de unge, da de kan møde
dem i øjenhøjde. Hvis en task force bliver oprettet under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, vil denne
med fordel kunne samarbejde med for eksempel Streetmanagers.
Vedrørende styrkelse af exit-indsatsen
Den Sociale Retshjælp imødeser, at regeringen vil styrke exit-indsatsen ved at afsætte ressourcer til
politikredsenes lokale exit-ender, da man ønsker at få et tættere samarbejde og sparring med kommunerne,
så man kan følge op på og udvikle exit-programmerne til egnede kandidater. Den Sociale Retshjælp vil gøre
opmærksom på, at det er vigtigt, at disse exit-enheder - ligesom den foreslåede task force - består af
personer, som har en stor og dybdegående forståelse for målgruppen og kan møde disse personer i
øjenhøjde.
Den Sociale Retshjælp vil forslå, at disse exit-enheder både kommer til at bestå af fagfolk og af folk som aktivt
arbejder og viser sig i gadebilledet, hvor banderne holder til. Sådanne exit-enheder vil med fordel kunne
samarbejde med de organisationer, som i forvejen udfører opsøgende gadearbejde. Sådanne gadearbejderes
erfaringer vil kunne bruges, når det blandt andet skal vurderes om et rocker- eller bandemedlem er parat til at
indgå i exit-forløb. Ved at samarbejde om en sådan vurdering kan det undgås, at der anvendes unødvendige
ressourcer på et bandemedlem, som ikke vil eller kan gennemføre et exit-forløb. Desuden vil Den Sociale
Retshjælp foreslå, at de lokale exit-enheder samarbejder tæt med den task force, som bandepakken lægger
op til bliver oprettet under Social-, Børne og Integrationsministeriet.
Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at man breder indsatsen ud i forhold til exit-indsatsen, så den ikke kun
henvender sig til en smal kreds af inkarnerede rockere og bandemedlemmer. Selvom det vil være dyrere at
tage flere med i et exit-forløb, mener Den Sociale Retshjælp også, at det vil være en fordel i det lange løb, da
de bandemedlemmer, som gennemgår et exit-forløb, i fremtiden vil være en nytte for det danske samfund i
stedet for en belastning.
Vedrørende dobbeltstraf til bandemedlemmer
Som reglerne er nu, får banderegistrerede dobbeltstraf, når de begår kriminalitet. Den Sociale Retshjælp
mener, at det er nødvendigt, at der fra politisk side tages stilling til, om dobbeltstraffen skal fastholdes overfor
bandemedlemmer, som ønsker at indgå i et exitforløb.
Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at dobbeltstraffen frafalder, hvis et bandemedlem indgår i et exit-forløb.
Dette kan begrundes med, at bandemedlemmet ikke bør straffes som bandemedlem, hvis denne ønsker at
ændre sit liv og forlade bandemiljøet. Derudover vil bandemedlemmet, hvis fængselsstraffen nedsættes,
hurtigere kunne blive resocialiseret tilbage i det danske samfund til fordel for både bandemedlemmet og
samfundet.
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Vedrørende pulje til exit-tiltag
Regeringen ønsker at oprette en pulje til finansiering af exit-tiltag, herunder blandt andet fjernelse af
tatoveringer. Den Sociale Retshjælp vil gøre opmærksom på, at fjernelse af tatoveringer vil være en dyr post,
som hurtigt vil kunne gøre et betydeligt indhug i en sådan pulje. Det er et krav fra politiet, at bandemedlemmer,
som indgår i et exit-forløb, får fjernet deres synlige bandetatoveringer, og derfor er det nødvendigt, at der
afsættes de nødvendige midler til dette. Fjernelse af bandetatoveringer vil være med til at gøre
bandemedlemmers exit til bandemiljøet mere endegyldigt, og gøre det nemmere for disse at blive
resocialiseret tilbage i samfundet.
Den Sociale Retshjælp vil foreslå, at man enten benytter det offentlige udstyr på hudklinikkerne rundt om i
landet, eller selv investerer i noget udstyr, som kan bruges til at fjerne tatoveringer. Det er dyrt at fjerne
tatoveringer, men det vil være noget, som mange exit-bandemedlemmer vil have behov for, for at kunne
komme videre med deres liv.
I det ovenstående har Den Sociale Retshjælp fremført problemer og løsningsforslag i forhold til den nye
rocker- og bandepakke. Den Sociale Retshjælp håber, at I vil tage dette høringssvar til efterretning.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling kontaktes på
telefon 70 22 93 30 på hverdage fra kl. 9.00-17.00 eller via e-mail på innovation@socialeretshjaelp.dk.
Med venlig hilsen
Katharina Juhl Haslund
Politisk konsulent
Innovationsafdelingen
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