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The Balanced Model 
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En ungdomskonference giver 
unge gerningspersoner mulighed 
for at forstå og sone overfor ofre 
for konsekvenserne af deres 
handlinger, samt at tage skridt til 
at stoppe adfærden.  
Den involverer familierne, ofrene, 
nærmiljøet i at beslutte, hvad der 
kan gøres for at genoprette den 
skade, der er sket. 



Youth Conferences  

• The Justice (Northern Ireland) Act 2002 – lovbundet 

 

• I gang siden 2003 – pilot projekt i Belfast. I hele Nordirland fra 
2006 

 

• Mainstream indenfor ungdomskriminalitets system 

 

• Offentlige anklager (via politiet)– ved tilståelse umiddelbart 

 

• Ungdomsretten ved tilståelse – det unge menneskes ret 

 

• Gerningspersoner og ofrene bestemmer, hvad der skal ske 

 

• All offences other than those with a mandatory sentence (mord og 
særlige grov voldtægter) 

 

• Alle sager skal igennem det offentlige anklagesystem eller den 
særlige ungdomsret 



Ungdomskonference proces 

Før-konference Konference Efter-konference 



Deltagerne 

Skal deltage: 

 

• Facilitator (uddannede), den unge 
gerningsperson, støttende voksen, 
politiassistent (gennemgået kursus) 

 

Kan deltage: 

 

• Advokat, ofre, støtte til ofret, andre relevante 
personer (nærmiljø repræsentanter, 
sagsbehandler, “kriminalforsorgen”) 



Mulighederne for ofrets deltagelse i konference 

• Deltagelse    

 

Andre måde at deltage: 

 

• Video eller telefonkonference 

• Gennem et vindue, hvor man ikke kan ses 

• Optaget besked (video, audio, skriftlige) 

• Deltagelse af en, som repræsenterer 

 

Ingen deltagelse 



Konferenceproces 

1. Introduktion, rammerne og reglerne. 
2. Politiudtalelse om fakta 
3. Den unge gerningsperson fortæller om den 

skade som dennes handlinger har forårsaget 
4. Ofret stiller spørgsmål til det unge menneske 
5. Ofret beskriver den skade, der er sket. 
6. Det unge meneske forholder sig til, hvad der 

bliver sagt 
7. Dialog om hvordan skaden gøres god igen. 
8. Dialog om hvordan man forebygger at det sker 

igen 
9. Enighed om handlingsplanen 



Mulighederne i en handlingsplan 

1. Undskyldning 

2. Genoprettende arbejde 

3. Økonomisk kompensation 

4. Supervision af en voksen kontaktperson 

5. Deltagelse i aktiviteter eller programmer som 
forholder sig til handlingen 

6. Restriktioner (inkluderende frihedsberøvelse 
og indskrænket bevægelses frihed) 

7. Behandling for psykiske tilstande eller misbrug 
af alkohol og stoffer 

8. Handlingsplan skal godkendes af en dommer 



Efter konference 

 

• Faciliatoren opmuntrer, motiverer og sørger for at 
det unge menneske gennemfører handlingsplanen 

 

• Der skal handles i tilfælde af, at handlingsplanen 
ikke følges (hvis der er behov for det bliver 
familien inddraget i en familierådslagning  

   for at rette op på svigtet) 

 

• I sidste instans kan et ungt menneske blive sendt 
tilbage til retten eller den offentlige anklager, hvis 
vedkommende ikke følger planen 



Statistik om “conferencing”. 

• 14,000 “confernces” siden 2003. Ca. 15 % af alle 

strafferetlige sager afgøres på denne måde. 

 Høj offerdeltagelse. 

 90%+ offertilfredshed. 

 Høj gennemførelsesprocent (95%) 

• Tilbagefald (2008) inden for et år: 

 Ved frihedsberøvelse – 68.3% 

 Youth Conference Orders – via retten – 45.4% 

 Direkte fra anklagemyndighed udenom retten – 29.5%  

 


