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Siden sidste årsmøde, hvor der blev afholdt en workshop om, hvad Restorative Justice egentlige er, 

har udvalget evalueret, at der var brug for større viden om, hvad vi har med at gøre. Derfor sætter vi 

gang i tre forskellige projekter: 

1. At kortlægge hvor mange der egentlige arbejder med emnet i SSP. 

2. At præsentere metoderne for interesserede. 

3. At arrangere en studietur til Nordirland d for at bliver klogere på deres praksis overfor ungdoms-

kriminalitet. 

 

Ad 1. Vi fandt ud af, at andre havde lignende tanker, og vi har allieret os med Christian Gade fra År-

hus Universitet og medstifter at Netværk for Genoprettende Retfærdighed. Han har i samarbejde 

med Center for Konfliktløsning fået en sum penge til at kortlægge Restorative Justice praksisser i 

Danmark bredt set. En del af denne kortlægning vil komme til at belyse, hvad SSP systemerne i 

kommunerne gør. Vi har siddet i planlægningsgruppen til denne kortlægning, og har haft indflydelse 

på de spørgsmål, som er blevet stillet. Vi håber, at folk har deltaget i undersøgelsen, så vi kan kom-

me nærmere et overblik over, hvad der sker i det ganske land. 

Ad. 2. Vi har i januar 2014 afholdt en workshop om metoden ”Stormøde”, som kan anvendes for 

eksempel i boligområder eller andre lokale samfund, hvor konfliktniveauet, specielt mellem de voks-

ne og unge har skabte ubalance. Metoden som er inspireret af Geir Dales arbejde i Norge, blev præ-

senteret for ca. 50 mennesker, og man fik lov at afprøv den i praksis gennem rollespil. Selv om 50 

kan lyde af en del, så må man sige, at hovedparten kom fra blot tre kommuner i landet, og der var en 

del konfliktrådsmæglere til stede. Formen var OK, men vi skal tænke meget i, at det også skal være 

workshops fremover, som er umiddelbart anvendelige da Stormødemetoden kan virke meget omfat-

tende og umiddelbart svært at gå til. 

Ad. 3. Studieturen til Nordirland er kommet i stand pga. Tim Chapman for Queens Universitet i Bel-

fast var på besøg i Danmark i efteråret 2012 i forbindelse med Center for Konfliktløsnings Ungemæg-

lere konference. Nordirland er en inspiration, fordi de har integreret Restorative Justice i deres rets-

system gennem det såkaldte conferencing, som bringer gerningspersoner og vedkommendes fami-

lie/støttepersoner sammen med ofret og dennes familie samt dem som måtte være påvirket af 

handlingen. Dette system er vedtaget ved lov og dommeren skal henvise dertil, når der forligger en 

tilståelse. Resultatet af conferencing skal sendes til en dommer til godkendelse. Ca. 15 % af alt ung-

domskriminalitet mellem 10 og 18 år løses her. Turen gennemføres her i maj med 18 deltagere. Del-

tagerskaren er hovedsagligt SSP-konsulenter, men også en fra Rigspolititiet, en konfliktrådsmægler, 

to fra selskabet ”Grib konflikten” og ikke mindst formanden for Retsudvalget, Karina Lorentzen. Vi 

forventer, at der skrives en kronik til en af de store dagblade i forbindelsen med turen. 

Udvalget består pt. af fem SSP-konsulenter fra hhv. Århus, Albertslund, Brøndby, Rudersdal og Fure-

sø og vil gerne høre fra andre, som synes det er et spændende emne at arbejder med. Vi har holdt 

fem udvalgs møde i det forløbne år. 


