Innovationsafdelingen
Til møde med Det
Kriminalpræventive Råd d. 18. maj
Et mere eller mindre uformelt kaffemøde i København
med DKR udviklede sig til en større debat om cybercrime og ID-tyveri problematikken. Heldigvis var alle
parter i stand til at beholde det gode humør, og der blev
aftalt udveksling af forskningsresultater og meninger til
det kommende ’workshop’ som DSR i samarbejde med
vores Litauiske samarbejdspartner afholder i efteråret.
Med til mødet var vores tre tilknyttede studerende, der skriver om ID-tyveri, og delagtiggjorde os i deres omfattende dataindsamling, dog de
endnu holdte deres konklusioner tæt ind på kroppen.
Ved DSR mener vi, at lovgivningen altid skal være på
borgerens side – og selvom DKR umiddelbart var enig, så
var de grundlæggende uenige i præmissen, at der skulle
være et problem på området og indenfor gældende lovgivning. Dog var de positive i forhold til at blive klogere på
området, set fra vores, og andre oplægsholderes, synspunkt.
Alle parter glæder sig nu til efterårets workshop, hvor vi vil
diskutere vidne om både konsekvenser og juridiske uenigheder. Blandt bekræftede talere er bl.a. Peter Kruize, der i
Danmark anses for den førende ekspert på området.

Desuden sætter vi spørgsmålstegn ved, om løsningen med
zoneforbuddene i det hele taget er hensigtsmæssig i forhold til bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 9L ¿QGHU GHW
aldeles tvivlsomt, om risikoen for at blive pålagt et zoneforbud vil have en præventiv effekt i forhold til de unge, som
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fordele og ulemper, inden de begår deres kriminalitet. Ved
at fjerne hashhandelen fra gadebilledet kan zoneforbuddene
ganske vist tænkes at have en forebyggende effekt i forhold
til næste genereration af unge i de udsatte boligområder,
men hvis det bare kræver, at ”storebror” skal tage ”lillebror”
500 meter længere ned ad gaden, synes dette ikke som en
uoverkommelig forhindring for rekrutteringen. Et problem
løses ikke ved at gemme det af vejen.
Vi mener, at der i stedet bør være større fokus på sociale
initiativer, som kan sikre, at de unge ikke havner i kriminalitet
til at begynde med, og derfor fremhæver vi Projekt Streetmanager som en alternativ model til regeringens udspil.

Henvendelse om udsættelser og
hjælp til socialt udsatte

På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI
”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” har
Innovation skrevet en henvendelse til socialordførerne og
Kommunernes Landsforening, hvor vi påpeger vigtigheden
Henvendelse om forebyggelse af
af rådgivning – af både juridisk og gældsmæssig
ungdomskriminalitet
karakter – i forbindelse med forbyggelsen af udsættelser.
Regeringen har d. 22. april lanceret et udspil om en styrket Unge lejere, enlige mænd og kriminelle, som udgør en
indsats over for ungdomskriminalitet, hvoraf det fremgår, at betydelig del af Den Sociale Retshjælps Fonds målpolitiet i videre omfang får mulighed for at anvende zone- gruppe, er overrepræsenterede i rapportens statistikker.
forbud over for personer, der tidligere er straffet for salg I henvendelsen fremhæver vi derfor også vigtigheden
af narkotika. Zoneforbuddet indebærer, at man ikke må af, at vi fortsat kan yde rådgivning til disse grupper af
bevæge sig inden for en radius af 500 -1.000 meter fra det socialt udsatte i fremtiden. Dette skal ses i lyset af, at midsted, hvor man har handlet f.eks. hash. En overtrædelse af lerne til to af vores projekter som bekendt udløber her til
forbuddet skal ifølge udspillet straffes med op til 40 dages sommer, hvorfor vi i øjeblikket kæmper hårdt for at sikre andre
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fængsel.
I denne forbindelse har Innovationsafdelingen på vegne af
Streetmanager-foreningen skrevet en politisk henvendelse
til de retspolitiske- og sociale ordførere, hvor vi blandt andet
spørger ind til, hvad man har tænkt sig at stille op med unge
kriminelle, som skal have et zoneforbud, men som rent
faktisk bor i det område, som de forbydes adgang til.
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Henvendelsen er skrevet i håb om at kunne åbne
politikernes øjne for det arbejde, som Den Sociale Retshjælps
Fond udfører. Vi håber, at de snart vil indse, at eksistensberettigede projekter, som Det Juridiske Rådgivningsteam
og Fængselsrejseholdet, ikke må tvinges til at lukke, fordi
midlerne fra satspuljen udløber.
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