Fagudvalget Genoprettende Ret og Praksis
Årsrapport 2016/2017

Årsrapport fra Fagudvalget for Genoprettende Ret og Praksis 2016/17.
Vi har været otte i udvalget i løbet af 2016: Jens (Brøndby), Heidi ( Århus), Katrine (Albertslund),
Kristian (Skanderborg), Lene (Horsens), Mikkel (Gladsaxe - tidligere Albertslund, ikke SSP) Charlie
(Furesø), Kjeld (tidligere Frederikssund træder ud her til Årsmødet). Tak for det gode arbejde, Kjeld.
I året der gik, har vi holdt fire møder – tre ordinære udvalgsmøder og et mindre arbejdsmøde mellem nogle fra udvalget, som skulle planlægge et arrangement. Et af de ordinære møder var i Århus,
de andre i København. Man kan dog sige at vores kommunikation er rimelig intens pr. mail og over
telefon.
Her følger en gennemgang af vores aktiviteter i 2016/17:
Med udgangspunkt i det et-dags kursus, som vi gennemførte på Årsmødet 2016, arbejder vi med at
tilbyde 1 dags kurser til forskellige medarbejdergrupper:
Myndighedsområdet/Politiet, skoler, lokalsamfundet/boligområder, personalegrupper med relation til unge (for eksempel livredder/pedeller m.v.) samt klub- og opsøgende medarbejdere. Dette arbejde med at udvikle kurser skræddersyet til bestemte personalegrupper forventer vi at arbejde videre med i den nye periode.
Vi forsøgte at få udgivet en kronik om vores holdning til genoprettende ret i straffesystemet, da vi
troede, at den foregående regering under Søren Pind ville komme med et udspil om ungdomskriminalitet i efteråret 2016. Sådan skulle det ikke gå og kronikken blev aldrig udgivet, men kan læses på
SSP-Samrådets hjemmeside. Vi sendte den også til Søren Pind via Justitsministeriet uden dog at få et
svar. Desuden lavede vi en FB side, hvor den også ligge ligesom den er blevet slået op på SSPSamrådets FB side.
I foråret deltog en del af Fagudvalget i DKR’s og Venstres konference på Christiansborg, hvor Søren
Pind, inden han gik af som Justitsminister, deltog og indledte. Vi markerede os med genoprettende
synspunkter og det gav den sidegevinst, at vi blev inviterede til at tale med DF’s nye retspolitiske
komet, Peter Kofod Poulsen og lave lidt lobby arbejde. Om det giver fingeraftryk på Justitsministeren
Søren Papes udspil skal guderne vide. Vi får at se.
I efteråret blev vi inviteret til at lave oplæg om genoprettende ret og praksis både i straffelov og i
den kommunale praksis for Midt- og Vestsjællands Kreds i SSP-Samrådet, samt for Lokalrådet i Solrød Kommune. Kredsen arbejder samlet med disse ting lige nu, for at se om de kan lave noget fælles
på kredsniveau. Dette sker fordi Politikredsen havde indarbejdet en passus om, at man ønsker at
arbejde med denne form for reaktion, på baggrund af et oplæg fra Fagudvalget efter vores besøg i
Nord Irland i 2014! Det bliver spændende at følge kredsens arbejde.
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I januar 2017 blev vi inviteret til at fortælle de nye SSP medarbejdere om genoprettende tankegang,
og om hvordan man kan praktisere det lige nu i kommunerne, på SSP-Samrådets introkursus. Denne
invitation er nu en fast tradition som vi er glade for at imødekomme.
I januar 2017 holdt vi en workshop på en international mæglingskonference afholdt af Københavns
Universitet (Vibeke Vinderløv og Lin Adrian). Det var en spændende oplevelse. Vi tog udgangspunkt i
erfaringer fra Norge og Nordirland og kom med en forklaring på, hvorfor vi ikke tror at det danske
konfliktrådssystem har formået at reducere recidiv blandt gerningspersonerne. Det skabte en energifyldt debat blandt os som oplægsholdere og en del konfliktrådsmæglere om rigtigheden af vores
antagelser. Der ligger nok en del gode diskussioner forude i denne sammenhæng.
På en af de regionale konferencer (Nordsjælland), som Socialstyrelsen holder i forbindelse med det
forventede udspil fra regeringen om ungdomskriminalitet, er vi inviteret til at deltage og give indlæg
om Genoprettende Ret og praksis.
Fremtiden:
1. Vi er booket til at holde en workshop på DKR’s Kriminalpræventive dag i Skive i april. Der håber vi på at kunne skabe interessere for endnu flere i at tænke i genoprettende baner, både i
forhold til straffeloven, og hvad der er muligt lige nu i kommunerne blandt andet på skoleområdet.
2. I denne forbindelse fortsætter det projekt, som var på tegnebrættet sidste år, nemlig Albertslund Projektet, som nu også omfatter en skole i Gladsaxe. Projektet er blevet udskudt
et år, men skal efter planerne implementeres i skoleåret 2018/19. Projektet er et forsøg på
at indføre genoprettende tænkning og praksisser i alle skoler i Albertslund (overbygningen)
og en enkelt skole i Gladsaxe. Aarhus Kommune er trådt ud af samarbejdet grundet udskydelse af starttidspunktet i Albertslund Kommune. Aarhus starter i stedet op med deres egen
model for implementering af en Genoprettende praksis i skoleregi.
3. I denne forbindelse varsler fagudvalget en studietur til enten USA eller UK for at studere,
hvordan genoprettende praksisser er gennemført på skoler i disse lande.
Generelt må man sige, at fagudvalget for genoprettende ret og praksis har haft et travlt år og stukket
sit hoved frem mange steder. Efter alt at dømme kommer 2017/18 ikke til at være mindre travlt for
udvalget end de foregående år.
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