Vil det hjælpe at straffe bandemedlemmer økonomisk?
Politisk henvendelse til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Venstre, Udlændingeordfører Martin
Henriksen, Dansk Folkeparti, og beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet.
Den Sociale Retshjælps Fond og Streetmanagerforeningen stiller spørgsmålstegn ved Regeringens, Dansk
Folkeparti og Socialdemokratiets nye forslag om at straffe bandemedlemmer økonomisk ved at trække dem i
sociale ydelser. Først og fremmest undrer vi os over behovet for sådan et tiltag. Systemet er allerede indrettet
sådan, at man kun kan få kontanthjælp, hvis man lever op til kravene for at modtage den, f.eks. skal man være
jobsøgende. Derfor vil forslaget ikke have den ønskede effekt på den hårde kriminelle kerne, idet man må gå
ud fra, at de ikke lever op til de allerede eksisterende krav, og derfor ikke er modtagere af kontanthjælp.
Forslaget vil derimod gøre det sværere at forlade bandemiljøet for dem, der ønsker dette. Først og fremmest
fordi det tager lang tid at danne sig et nyt liv uden kriminalitet. Man skal i gang med job/uddannelse, ud af sit
misbrug, danne gode netværksrelationer, få styr på sin gæld, mm. Der er mange trin i denne proces samt en
kompleks og svær udvikling, og derfor kan det være nødvendigt med en fredningsperiode til folk i exit-forløb.
Mange mister modet, når der ikke er et tydeligt incitament til at komme ud af bandemiljøet, og en afskaffelse af
kontanthjælpen vil fjerne incitamentet yderligere. Hvis man ikke engang har en kontanthjælp at leve af, indtil
man får et arbejde, vil de hurtige penge, man ville kunne ”tjene” i bandemiljøet virke endnu mere tiltrækkende.
Omvendt, hvis man ikke har et ønske om at forlade bandemiljøet, vil en sådan stramning være ligegyldig for
én. Bandekriminelle tjener i forvejen størstedelen af deres penge gennem narkohandel, indbrud, røverier, sort
arbejde mm. Og en reduktion i offentlige ydelser vil således ikke have nogen effekt på disse mennesker.
Hvad siger eksperterne?
Ifølge John Hatting, landsformand for Kriminalforsorgsforeningen, vil det ikke virke at fratage bandemedlemmer deres kontanthjælp, da forslaget rammer forkert. Line Lerche Mørck, forsker i bandeintervention ved Aarhus Universitet, mener ligeledes, at en sådan stramning vil gøre det endnu sværere for bandemedlemmer at
forlade det kriminelle miljø. Til TV2 udtaler hun ”Jeg er bekymret. Min frygt vil være, at de bare går ud og laver
mere kriminalitet for at finansiere deres liv”1. Et andet argument er ifølge Poul Kellberg, direktør for Comeback,
at man mister kontakten til bandemedlemmerne, hvis de ikke længere får kontanthjælp. Som systemet er nu,
har vi kontakt med dem gennem jobcentrene, men denne kontakt vil forsvinde sammen med kontanthjælpen.
Hvad bør man gøre i stedet?
Med opbakning fra eksperter på området forudses en kontraproduktiv virkning af partiernes forslag. I stedet
foreslår vi en helhedsorienteret exit-indsats, så bandemedlemmerne hjælpes ud af banderne. Gennem de
sidste mange år, har vi haft vores eget exit-program i Streetmanagerforeningen. Derigennem har vi opbygget
en ekspertise, hvormed vi kan gennemskue, hvad der virker, og hvad der ikke gør, når vi skal have bandemedlemmer til at forlade miljøet. Såfremt der er interesse for at høre mere, uddyber vi gerne, hvad vi mener
der skal til for at give bandemedlemmerne en helhedsorienteret exit-indsats.
Dernæst er det på nuværende tidspunkt umuligt at få klar besked fra politiet om, hvorvidt man er banderegistreret eller ej, samt at få besked om hvad man skal gøre for at blive komme af listen igen. Der ønskes derfor
mere gennemsigtighed fra politiets side.
Sidst men ikke mindst mangler det politiske forslag gennemsigtighed. Det er f.eks. uklart, hvad sker der, hvis
man forlader sin bande før karensperioden, og hvornår politikerne vurderer, at man er ude af kriminalitet?
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