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Hvor er midlerne til den kriminalpræventive indsats?
Det er med stor interesse, at Den Sociale Retshjælps Fond har læst regeringens initiativer til satspuljen på
børne- og socialområdet for 2018-2021. Vi undrer os dog over, den måde regeringen har valgt at prioritere
midlerne på – for hvor er de penge, der skal sikre den kriminalpræventive indsats? Hvor er de penge, der skal
sikre en vedvarende succesfuld resocialisering? Hvor er de penge, som skal sikre et harmonisk samfund med
mindre kriminalitet og færre ofre – i en tid hvor overskrifterne nærmest dagligt er fyldt med bandeskyderier og
unge kriminelle, der hærger gaderne, har det aldrig virket mere nødvendigt at investere i bekæmpelsen heraf.
Der er i den kommende periode for satspuljen ingen initiativer, som direkte lægger op til at forebygge
kriminalitet, til trods for at vi mangler initiativer, der kan løfte den samfundsmæssige opgave det er at
bekæmpe kriminalitet. Det er på mange måder problematisk. Gentagende forskning har vist, at hårdere straffe
IKKE virker; straf er ikke måden, hvorpå vi får folk ud af kriminalitet. Det nytter derfor ikke, at blive ved med at
vedtage bandepakker med hårdere og hårdere konsekvenser. Hvis vi rent faktisk skal hjælpe de kriminelle og
kriminalitetstruede, skal pengene bruges på en anden måde, nemlig igennem forebyggende indsatser. Der
skal være en balance i de offentlige midler, så de også bruges på forebyggelse, ikke kun på straf!
Med den kommende prioritering af midlerne, er der en masse gode og givende projekter, der bliver nødt til at
lukke ned. Projekter, som i vores tilfælde rent faktisk igennem 10 år har vist, at de virker. Vi stiller os derfor
meget uforstående overfor, at regeringen ikke er interesserede i at sikre overlevelsen af disse projekter,
såsom Den Sociale Retshjælps ”Fængselsrejsehold”.
Fængselsrejseholdet forebygger
Den Sociale Retshjælps Fond har som hovedformål at kunne yde juridisk rådgivning og gældsrådgivning og i
samarbejde med den enkelte borger finde bæredygtige løsninger på dennes problemer. I 2007 blev
Fængselsrejseholdet oprettet, da vi igennem længere tid havde erfaret, at indsatte ofte bliver tabt i
løsladelsesfasen, da de løsladt til ingenting. Dvs. at der hverken er styr på bolig, arbejde eller indkomst, når de
igen skal begå sig i samfundet, og at de ikke får den nødvendige hjælp til at etablere deres nye liv.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det primært er unge mænd, der falder tilbage i kriminalitet, og det er
blandt andet denne gruppe Fængselsrejseholdet, har særlig fokus på. Efter en retssag modtager den dømte
en regning for sagsomkostninger, som i mange tilfælde er uoverskuelig for de unge mennesker. De opgiver
derfor på forhånd at afbetale uden at tænke på yderligere konsekvenser, og det er noget at dette
Fængselsrejseholdet forebygger. Udover gæld kan Fængselsrejseholdet vejlede om, hvordan man navigere i
omverdenen, hvilket specielt kan være svært for indsatte, der har siddet inde længe. Det kan f.eks. dreje sig
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om at benytte e-boks og NemID, hvordan man søger samvær med eventuelle børn, eller hjælp til at søge ind
på en uddannelse.
Disse opgaver kan virke overskuelige for almindelige borgere, men for en socialt udsat eller en tidligere indsat,
der har været afskåret fra omverdenen i en periode, er disse opgaver ofte forbundet med håbløshed,
overskuelighed og en tvivl på egne evner. Det er disse udfordringer, der skal være mere håndterbare, hvis de
løsladte skal have en bedre chance for at skabe sig et liv inden for lovens rammer.
Vi mener, at det er denne rådgivning, der er effektiv i forbindelse med på sigt at afholde gruppen fra videre
kriminalitet - ved at give dem et billede af, hvordan de kan komme ud til et økonomisk ansvarligt liv, samtidig
med at de kan få løst eventuelle juridiske problemer. Fængselsrejseholdet kan i denne forbindelse ikke blot
hjælpe individet med at komme på fode igen, men tilskynde og opmuntre til at også staten får deres penge
tilbage.
Samarbejde med Kriminalforsorgen og projekt god løsladelse
Fængselsrejseholdet er et unikt projekt, idet det samarbejder med Kriminalforsorgen. Dermed kan vi komme
indenfor i Kriminalforsorgens institutioner og give eksempelvis indsatte i lukkede, fængsler mulighed for at få
adgang til en rådgivning, de ellers ikke ville få. Det er både de indsattes og de ansattes mening at projektet er
meget velfungerende, hvilket Fængselsrejseholdets tidligere såvel som kommende erfaringsrapporter kan
testamentere til.
Fængselsrejseholdet fungerer ydermere som et godt supplement til det obligatoriske Projekt God Løsladelse,
da kontakten mellem klienterne og Fængselsrejseholdet ikke nødvendigvis ender ved løsladelse.
Fængselsrejseholdet kan hjælpe med at holde overblik over økonomien med budgetlægning og udregning af
betalingsevne, når klienten opnår fast indkomst. Dette betyder, at klienten har overblik over betaling af husleje,
mad og diverse regninger, samt ved hvor meget der kan afsættes til fx afbetaling af gæld til staten samtidig
med at de kan forsørge dem selv og deres familier. En fordel ved Fængselsrejseholdet er også, at de løsladte
også har mulighed for hjælp udenfor institutionerne og ved hvem de skal gå til med spørgsmål og
henvendelser. Med Projekt God Løsladelses målsætning om at ingen løslades til gaden hjælper de med at
finde bolig - vi hjælper til gengæld med problemstillingerne indenfor boligens fire vægge.
Finansiering af Fængselsrejseholdet
Fængselsrejseholdet har tidligere været finansieret af satspuljer fra blandt andet Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Vi ved Den Sociale Retshjælps Fond har, som tidligere nævnt,
udtalelser fra både klienter og samarbejdspartnere, der understreger vigtigheden af projektets eksistens. I
efteråret 2017 er der ikke mindre end 30 af kriminalforsorgens institutioner, der benytter sig af
Fængselsrejseholdet. Projektet er et gratis tilbud til institutionerne og udføres primært af frivillige og

AARHUS
Augustenborggade 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
Telefon: 70 22 93 30
aarhus@socialeretshjaelp.dk

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

KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 35499148

praktikanter med supervision af lønnede fagfolk, men kræver også offentlig finansiering til benzin, tog- og
busbilletter, administrative opgaver etc. Vi mener dog, at dette ikke skal ses som udgifter, men som en
investering ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, da rådgivningen kan være med til at reducere recidiv
procenten og i forlængelse heraf spare staten yderligere omkostninger for de eventuelle kriminelle handlinger.
Den Sociale Retshjælps Fonds Fængselsrejseholdsprojekt er desværre ikke blevet tilgodeset i
satspuljemidlerne fra 2018 – 2021. Dette betyder, at Fængselsrejseholdet efter 10 år må lukke ned ultimo
december 2017, hvis ikke projektet opnår fornyet finansiering. Vi har i denne forbindelse igen udarbejdet såvel
som udsendt en forankringsplan for at argumentere for projektets fortsættelse. Yderligere vil der inden for kort
tid udkomme en erfaringsrapport, der understreger projektets resultater, samt udtalelser fra både indsatte og
ansatte der bekræfter hvor vigtigt dette projekt er, både på individ og samfundsniveau.
Det er både en hindring for den enkeltes resocialisering og en samfundsøkonomisk byrde, når man vælger at
løslade folk, der er uforberedte på livet uden for murerne, og ikke har redskaberne til at håndtere de
problemstillinger, de står over for. Vi undrer os derfor over, at der i satspuljen ikke er større fokus på netop
dette området.
Vi håber derfor på, at de rette beslutningstagere vil tage ovenstående i betragtning og se projektet, ikke blot
som en udgift, men som en investering med gavnlige effekter, og overveje en fremtidig finansiering. Hvis vi
skal få vendt det billede, som medierne maler og frygten blandt borgerne skal manes til jorden, hvis vi rent
faktisk skal komme bande- og kriminalitetsproblemer til livs, så er der brug for folk, der arbejder benhårdt på at
komme problemerne til livs; folk som reagerer før det galt, ikke kun efter. Derfor skal vi finansiere projekter
som Fængselsrejseholdet.
Bekæmpelse af hjemløshed
Ét af initiativer, som får tilført midler i satspuljerne 2018-2021 er bekæmpelsen af hjemløshed. Selvom
Fængselsrejseholdet ikke har dette som et defineret mål, kan vi alligevel assistere denne indsats.
Vi har hos Fængselsrejseholdet stor fokus på, at bidrage til en helhedsorienteret rådgivning som har til formål
at forebygge forhold, som står i vejen for en ’normal’ tilværelse, f.eks. fremtidige økonomiske udfordringer.
Målgruppen, som Fængselsrejseholdet rådgiver, er ofte hjemløse eller i stor risiko for, at ende som hjemløse
på grund gæld eller andre sociale, såvel som juridiske udfordringer. Rådgivningen ligger derfor især vægt på
at få udredt deres betalingsevne, og derudfra prioritere at få betalt de vigtigste regninger først, dvs. husleje før
private kreditorer, således der ikke er risiko for udsættelse af bolig. Netop en manglende afklaring af bolig
samt job og uddannelse inden løsladelse er en stor hindring for resocialisering. Det er ofte uklart, hvem den

AARHUS
Augustenborggade 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
Telefon: 70 22 93 30
aarhus@socialeretshjaelp.dk

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

KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 35499148

indsatte kan gå til, og hvem der reelt set har ansvaret hos de offentlige instanser. Derfor er en tidlig indsats
også central i forhold til at forebygge både hjemløshed og kriminalitet.
Vi mener således, at det arbejde vi udfører hos Den Sociale Retshjælps Fond, og herunder
Fængselsrejseholdet, kan svare sig i forhold til også at bekæmpe hjemløshed. Det er ofte de ressourcesvage,
som er i risiko for hjemløshed, og den forebyggende indsats, som Fængselsrejseholdet yder, er således
givende for at mindske risikoen for hjemløshed. Udover at vi har fokus på at hjælpe den enkelte, kommer
rådgivningen ligeledes samfundet til gavn, idet rådgivningen bidrager til at få aktive samfundsborgere, som
kan forsørge sig selv og ligeledes selv har mulighed for at finansiere en bolig.
Vedvarende værktøjer til at håndtere livet
Rådgivningen som Fængselsrejseholdet tilbyder, bidrager således til, at målgruppen får mulighed for at få
overblik samt afklaring på økonomiske og juridiske problemstillinger samt giver den enkelte redskaber til,
hvordan fremtidige problemstillinger håndteres. Projektet bidrager ligeledes til en øget social mobilitet og gør
målgruppen i stand til at mestre en større del af deres liv. Hos Fængselsrejseholdet ligger vi stor vægt på, at
rådgivningen, som vi tilbyder, kan bruges som et vedvarende redskab for den enkelte, idet problemstillinger
inden for økonomiske- og juridiske forhold sjældent løses med det samme. Det er to områder, som oftest er
meget komplekse, og som kan føre den enkelte i en deroute.
Ydermere stopper Fængselsrejseholdets rådgivning ikke nødvendigvis efter løsladelse, men fortsættes så
længe Fængselsrejseholdets managere i samarbejde med den pågældende vurderer, at det er behov herfor.
Det er således vigtigt for os, at ingen bliver løsladt til gaden, og der bliver taget hånd om de problematikker,
som kan medføre hjemløshed, og som gør sig gældende både inden og efter løsladelse.
Vi håber at vi med denne henvendelse har tydeliggjort nødvendigheden af projekter som Fængselsrejseholdet og stiller
gerne op til en dialog om, hvordan vi bedst sikrer finansieringen af disse.
Med venlig hilsen
Sandy Madar
Direktør
Den Sociale Retshjælps Fond

