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SSP-Samrådet på Folkemødet 2018.
SSP-Samrådet var i år repræsenteret af Tommy
Laursen (København), Lotte Birkedal (Roskilde),
Pernille Ødegaard Skovsted (Gentofte) og formand Benny Husted (Skanderborg).

På Folkemødet deltog vi i en lang række debatter
med følgende temaer:











Regeringsudspillet ”Alle handlinger har konsekvenser”
De pressede unge
Unge og sociale medier
Unges kriminalitet på nettet
Radikalisering
Kriminalitet i udsatte boligområder
Unge og Alkohol
VR i forebyggelsen
Unges fester på offentlige arealer.

Desuden deltog vi i arrangementer af mere social og netværkskarakter med Det kriminalpræventive
Råds medlemsorganisationer og et arrangement i anledning af Natteravnenes 20 års jubilæum.
Debatterne og arrangementerne har været i samarbejde med en lang række nuværende samarbejdspartnere og andre organisationer, som der nu er skabt relation til.
Der kan fx nævnes:

















DKR
SIRI
Alkohol og Samfund
Børnerådet
Mellemfolkeligt Samvirke
Skole og Forældre
Syd dansk Universitet SDU
Sundhedsstyrelsen
Fonden for Socialt ansvar
Natteravnene
VIVE
Center for Digital Pædagogik
NC3
De samvirkende Købmænd
Dagrofa
Coop
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High Five
Anti Doping Danmark
Digitalisterne

Derudover naturligvis en række politikere, som har deltaget i arrangementerne.

Hvad har vi så fået ud af det?
De pressede unge:
Et gennemgående tema på mange debatter var ”de pressede unge”.
Der er p.t. et meget stort fokus på dette bl.a. på baggrund af Børnerådets undersøgelse for 8. kl. Fokus er meget rettet mod fremdriftsreformen, karaktersystemet og ikke mindst det indre pres de unge kan
føle i forhold til at leve op til egne og andres forventninger på nettet –
og i spejlingen over for venner og bekendte. Debatten rammer ind i,
at vi i SSP-samarbejdet arbejder med at fremme børn og unges trivsel.
Og netop trivselsindsatserne, det lange forebyggende træk med at
sikre, at unge er en del af positive fællesskaber spiller ind i alle de
øvrige tema-dagsordner, som vi har været en del af på Folkemødet.
Særligt Børnerådet har fokus på de pressede unge. Det er meget relevant for SSP-Samrådet at styrke samarbejdet med Børnerådet for at
fremme børn og unges trivsel.

Anti Doping Danmark
SSP-Samrådet afholdt et møde med Anti Doping Danmark (ADD). ADD har i den senere tid haft et
paradigmeskift i deres tilgang til arbejdet med unge. De arbejder naturligvis stadig med forebyggelse
af Doping i Fitnesscentre, men de har rettet deres forebyggelsesindsats meget mod en tidlig indsats
med fokus på kropsidealer, oplevelse af pres via sociale medier, reklamer, PhotoShop mv. Det er
særligt de unge piger, der fokuseres på (fx DR3 udsendelsen De perfekte piger”). ADD har i dag ikke
et hul ind i det kommunale system til Sundhedsplejere, Sundhedsfremmeafdelinger eller SSPsamarbejdet. Det kan tænkes, at det vil være relevant for SSP-Samrådet at tænke Anti Doping Danmark med ind i forbindelse med indsatser/arrangementer der omhandler de pressede unge, ligeledes kan det anbefales, at man tager kontakt til ADD i forbindelse med kommunale indsatser.
Anti Doping Danmark arbejder også med et tiltag over for ”Den hårde kerne” – de unge der har høj
risikoadfærd og kobler det til muskelopbyggende træning med brug af kosttilskud og illegale præstationsfremmende stoffer og steroider. I den sammenhæng vil de gerne have en repræsentant fra SSPSamrådet med i en arbejdsgruppe, som kan udvikle tiltag. Det er aftalt at ADD kontakter os med en
nærmere beskrivelse. Vores repræsentant ind i arbejdet behøver ikke være en fra bestyrelsen. Interesserede kan henvende sig til formanden eller næstformanden.

Regeringshandleplanen:
Sammen med DKR og Børnerådet havde vi arrangeret en debat om regeringsudspillet vedr. ungdomskriminalitet. Debatten gav forhåbentligt politikerne noget at tænke over.
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Der forhandles ivrigt på Christiansborg og de to politikere i vores debatarrangement, Carl Holst fra
Venstre og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, forventer at der lander en aftale i løbet af uge 25
eller 26. Det er altså særdeles aktuelt og det forlyder, at det er de sidste små søm der skal slås i, for
at alle kan være tilfredse.
Hele debatten kan ses på SSP-Samrådets Facebookgruppe – Live-streaming fra DKR.
https://www.facebook.com/DetKriminalpraeventiveRaad/?hc_ref=ARS9MQUfBOwimmdPqtKY0bPfZ
kp4aow9OP-iCTYcDtYGc1wiH_Ntoks5tspoO2Sq-i8
Begge politikere anmodede SSP-Samrådet om at fokusere mere på det konkrete indhold end ordlyden i overskriften ”Det er bedre end det lyder – der er en regering, der har haft behov for at lyde hårdere, for at stille alle tilfredse”. ”det er socialpolitik der rammer det retspolitiske ordbrug”.
Carl Holst siger, det drejer sig om en social indsats og socialpolitisk tilgang og der er derfor, at det er ham, som socialordfører, der er med i forhandlingerne.
Der kommer et Ungdomskriminalitetsnævn med en dommer
for bordenden, men den kommer til at have udgangspunkt i
det kommunale sociale system.
Man ønsker at opruste SSP-samarbejdet med en mere ensrettet tilgang, hvor mulighed for udveksling af oplysninger er
helt centralt. Carl Holst sagde: ”Vi ønsker at gøre det bedste
SSP-samarbejde til national standard”, hvilket gør det helt
centralt for os i SSP-Samrådet at hjælpe med at finde ud af,
hvad det er, der er det bedste.
Der forventes som skrevet en aftale snart. I aftalen er man tvunget til at have alle de partier med,
som var en del af Finansloven, da finansieringen blev lagt fast i den sammenhæng. Det betyder, at
partier som fx DF har vetoret i forhold til en aftale.
Der venter os et spændende og formentligt stort arbejde forude, og selv om det er hørt før, så ser en
fremtidig aftale for det kriminalpræventive samarbejde nu ud til at snart at blive en realitet. Det
bliver spændende at få indsigt i de konkrete elementer i aftalen. Det bliver relevant for SSPSamrådet at gå i dialog med en række andre organisationer omkring det videre arbejde med implementering af den politiske aftale.

Radikalisering:
I arrangementet blev der gennemgået sagens gang fra første henvendelse fra en borger til konkret
handling i forhold til kriminel radikalisering. Det var tiltænkt at borgere kunne få indsigt i arbejdet
med radikalisering. Materialet der blev anvendt var ret interessant, og vi vil foreslå SIRI at materialet
kan komme ud til kommunerne, da det kunne være et ret godt materiale til at introducere medarbejdere for på radikaliseringsområdet. Tommy undersøger nærmere.
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Unge og sociale medier:
I debatterne om sociale medier var erfaringen at:
Det er væsentligt, at vi sikrer, at de unge har nogle, de kan gå til og være i dialog med omkring
deres oplevelser i den digitale verden. Det drejer
sig både om at forholde sig til livet på de sociale
medier og til at forholde sig til, hvad der er lovligt/ulovligt samt, hvordan man passer på sig selv.
Det lægger op til en sikring af, at man lokalt arbejder med at sikre at frontmedarbejdere på børnog ungeområdet er klædt godt på, og kvalificeret til arbejdet. Det kræver også, at der træffes de
nødvendige beslutninger om, at der skal bruges tid på denne indsats.
Der var også en erkendelse af at, hvis vi skal opnå at få børn/unge og forældre til at være i dialog om
deres oplevelser på nettet, så kræver det en meget tidlig indføring, for at det kan blive legitimt for
forældre at blande sig. Desuden er det nødvendig med en større indsats for at give forældre viden,
om det der foregår på nettet. Når først de unge er teenagere, foretrækker de at tale med lærere
eller pædagoger om sex og billeddeling.
NC3 har et stort fokus på grooming. Dette bør der støttes op om i kommunerne.
En god ide blev fremført at foreningen Skole og
Forældre. Det var formand Mette With Hagensen, der fortalte om ideen om at udvikle en
”Børnenes Internet klub”, med forbillede i det
nu hedengangne ”Børnenes Trafikklub”. Det
drejer sig også om at give forældre viden og
indsigt og et godt grundlag for dialog med børnene. Skole og Forældre har arbejdet en del
med ideen, og vil gerne have andre parter med.
Vi har meddelt Skole og Forældre, at det lyder
interessant, og vi gerne vil høre mere. Det kunne evt. ses som en kobling til de oplæg der er udviklet omkring ”Dit liv på nettet”, eller i forhold til
digital dannelse. Vi finder ud af mere – og så kan det evt. være noget for Fagudvalget at arbejde videre med.
I forbindelse med et debatarrangement om datasikkerhed dukkede dette link op, som er yderst
interessant, hvis man vil lære mere om at beskytte sit privatliv på nettet:
http://dataethics.eu/selvforsvar/

Unge og alkohol:
Vi deltog i 4 debatter om Unge og alkohol. 2 af
debatterne var arrangeret af Alkohol og Samfund.
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Alkohol og Samfund havde haft en 17-årig mysteri-shopper rundt ved 21 butikker på Bornholm – og
det var muligt at købe en flaske vodka i 19 ud af 21 tilfælde, uden at der blev spurgt om ID.
Det blev klart, at der ikke er politisk flertal for at ændre på de nuværende aldersgrænser.
Det ser ud til, at der i de fagrelevante organisationer, brancheorganisationerne mv. er en interesse i
at gøre mere for at sikre overholdelse af nuværende lovgivning. Der blev bl.a. talt om:




Tekniske løsninger i form at ID koblet
sammen med købekort, samt at køb kun
kan foretages med kort.
Større og klare sanktioner for at bryde
loven fx fratagelse af retten til at sælge alkohol.

Men det blev også klart, at det skal en bredspektret indsats til for at forbedre situationen. Der skal arbejdes med forældreindsats og rammesætning, dialog med unge, alternativ til festkultur og meget andet.
I Sundhedsstyrelsens debat om Gymnasieunges alkoholkultur kom rektor fra Bornholms Gymnasium
med et godt forslag. Han foreslog, at oprette et ”socialt udvalg” i Campus i stedet for et ”Festudvalg”, dette breder perspektivet ud, så der også kommer fokus på andre arrangementer der kan
skabe et godt uddannelsesmiljø end kun fester.
VR i alkoholforebyggelse
Vi deltog også i debat om Syddansk Universitets forskningsprojekt, om brug af VR (Virtual Reality) i forebyggelsesindsatsen
over for unges alkoholkultur. Det er et projekt som SSPSamrådet deltager i med 2 personer i udviklingsgruppen (Rune
Schmidt fra Gladsaxe og Steen Bach fra Esbjerg) og en repræsentant i projektets Advicery Board (fmd. Benny Husted).

Unges fester på offentlige arealer
SSP-Samrådet afholdt en debat under overskriften ”når fest bliver til larm og hærværk”. Der deltog
en lokalpolitikker, en Natteravn, nogle unge, en klubleder og en SSP-konsulent – og ikke mindst en
flok engagerede tilhørere.
Modsætningerne mellem de unges ønsker til en god fest og de
voksnes ønsker var bestemt tilstede og det gav anledning til
gode diskussioner.
Forløbet for vores arrangement var ret god til at få nuancer
frem:
1. Hvordan ser en god fest ud for unge – i det offentlige rum?
Panelet.
2. Opdeling af tilhørerne i naboer – og forældre, - hvordan ser
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en god fest ud set fra naboers side og forældres side. Med opfølgning fra panelet.
3. Hvordan ser det ud, når voksne fester?
4. Hvad har ændret sig fra de voksnes fester (da de var unge) til de unges fester nu?
5. Hvad tror I vil virke, således at der fremover ikke kommer så mange klager ind.
Vi lovede deltagerne at tage deres forslag med tilbage til SSP-Samrådet – så her er de:


















Gøre det attraktivt der hvor man
ønsker festen skal foregå
Arbejde med nudging, således at
forhindringer fjernes i forhold til en
given adfærd
Det er grundlæggende et værdiproblem, så det er væsentligt at der arbejdes med normer og værdier, og at
disse knyttes op til et lokalt fællesskab.
Sørg for at samle alle de voksne der
kan have forskellige aktier i opgaven
om at finde en fælles indsats/ løsning. Men de unge skal også være med.
Det er helt afgørende med dialogen med de unge – men dialogen skal tages med nogen de respekterer.
Måske kan man med fordel nå de unge via miljøtilgangen.
Lav en skraldepatrulje, som kører på skift og sørger for oprydning – skraldepatruljen skal bestå af
de unge selv, som på skift tager et ansvar. (de unge mener dog, at det vil være akavet at stå med
opgaven)
Hvis man ikke har et godt sted, hvor de unge godt må være – vil de unge ofte bare dele sig op i
en lang række nye steder, med mindre grupper. (Fjernes muligheden i parken, giver det 20 nye
problemer ved daginstitutioner).
Gøre de unge ansvarlige – og gå efter de mest asociale.
Det kan være vanskeligt at få forældre til at melde sig – og de unge er oftest vant til at forældrene deltager i alt (som de unge egentligt skulle/kunne have gjort).
Det er nødvendigt at starte forfra hvert år, da udskiftningen i ungegruppen skifter for mere end
80% vedkommende.
Der er væsentligt at der skabes en fælles historie om, hvad det er vi vil have de unge til at gøre
og at fx oprydning trænes helt fra børnene er små – værdierne skal grundlægges i god tid.

Som det forhåbentlig fremgår af dette Nyhedsbrev, så var det en meget givtig og udbytterig tur til
Folkemødet for SSP-Samrådet og de mange eksterne aktører vi mødte, var i dialog med og havde
arrangementer med.
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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