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Aarhus, den 25. september 2017
Politisk henvendelse vedrørende initiativet om at straffe forældre tilknyttet bandemiljøet ved at trække dem i
sociale ydelser
Det er med stor interesse, at Den Sociale Retshjælps Fond har læst weekendens artikler fra diverse medier om
Integrations- og udlændingeministerens forslag om en ny task force, der skal afhjælpe bandekriminalitet i Danmark. Vi
er bevidste om, at det endnu ikke er fastlagt, hvordan pengene skal bruges, og derfor tillader vi os at rette henvendelse i
håbet om at få indflydelse på fremtidens bandepolitik.
I Den Sociale Retshjælps Fond foreslår vi, at størstedelen af de afsatte midler i stedet for sanktioner anvendes til
kriminalpræventivt arbejde i form af rådgivning til forældrene. Det fremgår af ministerens udspil, at man fremover vil
straffe forældre tilknyttet bandemiljøet ved at trække dem i sociale ydelser. Dette er også, hvis det er et af børnene, og
ikke forældrene, som er indlemmet i en bande. Først og fremmest er der tale om to forskellige problemstillinger, og det
giver derfor ikke mening at straffe ens.
I familier, hvor eksempelvis en storebror er involveret i bandekriminalitet, vil det ikke gavne situationen, hvis forældrene
straffes økonomisk. Mange forældre er ikke klar over, hvad deres børn render og laver, og vi bør derfor hjælpe dem til at
opdrage deres børn. Ved hjælp af rådgivning kan vi hjælpe forældre til at tage hånd om deres børn på en konstruktiv
måde. På denne måde får vi opbygget forældrene og familierne indefra i stedet for at bryde dem ned. For mange af de
unge er forældrene det sidste sikkerhedsnet, og 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. Vi bør 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.
Først herefter mener vi at det er fordelagtigt at sætte ind med rådgivning til forældrene, således at børnene ikke ender
ud i samme kriminelle løbebane.
I udviklingen af den fremtidige task force gør vi opmærksom på, at straf ikke virker. Det er bevist videnskabeligt gang på
gang, at vi skal sætte ind med andre tiltag end straf. Rent økonomisk koster det flere penge for samfundet, når vi
straffer familierne, da vi også skal bruge penge på at bygge familierne op igen. Derudover øger det mistilliden til det
offentlige - en mistillid der i forvejen er for høj.
I stedet for at straffe familierne økonomisk går vi ind for at indsætte en neutral instans, som kan rådgive familierne til en
tilværelse uden kriminalitet. Dette skal ske i samarbejde med alle relevante aktører herunder kommunale instanser,
politi, kriminalforsorgen mv. for at sikre en helhedsorienteret indsats.
Vi vil meget gerne stille os til rådighed med erfaringer og forslag til Ministeriets arbejde, 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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