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Aarhus, den 25. september 2017
Politisk henvendelse vedrørende tvangsfjernelse af børn fra familier tilknyttet bandemiljøet
Det er med stor interesse, at Den Sociale Retshjælps Fond har fulgt med i mediernes dækning af
Socialdemokratiets (nærmere bestemt Trine Bramsens) forslag om at tvangsfjerne børn fra familier, der er
tilknyttet bandemiljøet. Vi tillader os at kommentere på dette forslag, som vi finder problematisk i forhold til at
bekæmpe bandekriminalitet.
I Den Sociale Retshjælps Fond foreslår vi, at vi hjælper forældrene til at håndtere deres børns kriminelle
adfærd frem for at tvangsfjerne børnene, en voldsom indgriben som går udover børnene såvel som
forældrene.
I stedet for at straffe familierne foreslår vi derfor at bygge familierne op, så de er i stand til at tage hånd om
deres problemer. Mange forældre ved ikke, hvad deres børn render og laver, og derfor bør vi hjælpe dem i
opdragelsen af børnene. Ved hjælp af rådgivning kan vi hjælpe forældre til at tage hånd om deres børn på en
konstruktiv måde. Således får vi opbygget forældrene og familierne indefra i stedet for at bryde dem ned. For
mange af de unge er forældrene det sidste sikkerhedsnet, så hvis vi ødelægger forholdet til forældrene vil det
gå ud over den unges mulighed for at blive resocialiseret til en kriminalitetsfri tilværelse. Desuden er det vigtigt
at have for øje, at forældrene ikke bliver bedre forældre ved at straffe dem, og vi bør derfor hjælpe dem i
stedet.
I forhold til de situationer, hvor det er den voksne i familien, som er med i en bande, går vi ind for
resocialisering. Vi har vores eget exit-program, hvor vi med stor succes hjælper kriminelle ud af kriminalitet,
herunder også bandekriminalitet. Det vil ikke gøre en far mindre kriminel, at hans barn bliver fjernet –
tværtimod. Derudover er det kritisk, at vi samtidig straffer mødrene ved en tvangsfjernelse af børnene.
Sanktionen går dermed udover uskyldige, hvilket er problematisk i forhold til retssikkerheden.
Helt grundlæggende går Den Sociale Retshjælp ind for kriminalpræventivt arbejde og resocialisering. Vi har
mange års erfaring med, at det er alt andet end straf der virker, når vi skal sænke kriminalitetsniveauet.
Vi vil meget gerne stille os til rådighed med erfaringer og forslag, således at vi fremover sikrer en meningsfuld
bekæmpelse af bandekriminalitet i Danmark. Vi håber derfor at høre fra jer, da vi har stor viden og ekspertise
på området.
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