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Velkommen til SSP-Samrådets Nyhedsbrev.
Det er vores mål at præsentere relevant ny
viden til SSP-samarbejdets parter i kommuner og kredse. Nyhedsbrevet præsenterer
nyheder fra SSP-Samrådet, samt relevante
nyheder fra SSP-Samrådets samarbejdspartnere.

SSP-Samrådets årsmøde 2021
SSP-Samrådets årsmøde 2021 løb af stablen på Nyborg
Strand d. 21. og 22. september – og bød på spændende
oplæg, gode drøftelser og masser af catching up efter
corona-nedlukningen.

række oplæg og workshops for at gøre os klogere og
klæde os på i forhold til de scenarier og dilemmaer,
som vi vil stå over for i det kriminalpræventive arbejde.
Vi hørte bl.a. Anne Skare Nielsen og Henrik Good Hovgaard fortælle om, at de unge skal kunne spille de
kort, de har på hånden i forhold til den situation, de
står i. Anders Colding-Jørgensen fortalte om vaner, og
hvordan vi kan arbejde med at ændre dem – og derigennem ændre vores adfærd. Aydin Soei lagde i sit
oplæg bl.a. vægt på, at meget går godt for de unge –
ungdomskriminaliteten er historisk lav, og mange
kommer i uddannelse og deltager i positive fællesskaber. Det ser til gengæld ud til, at de unge, der havner i det kriminelle miljø, er mere marginaliserede
end tidligere.
En række veltilrettelagte workshops gav os forskellige bud på, hvordan vi kan arbejde med utryghedsskabende unge i det offentlige rum. Der var oplæg fra
kommuner, politiet, organisationer og frivillige – og
mange gode drøftelser blandt deltagerne.

SSP-kreds København og Bornholm havde lavet et
forrygende program for det længe ventede årsmøde.
Temaet var fremtidens unge og de udfordringer, vi
som fagpersoner i det kriminalpræventive felt står
over for i de kommende år. Samfundsudviklingen går
med lynets hast, og de unges virkelighed ændrer sig i
et højt tempo. Det kan særligt være en udfordring for
de unge, der mangler tilknytning til relevante voksne
og værktøjer til at navigere i samfundet. SSP-kreds
København og Bornholm havde derfor arrangeret en
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Til slut hørte vi fra fire unge fra Akademiet for Samfundsengagerede Unge, Idrætsprojektet, Københavnerteamets juniorgadeplan og Mellemfolkeligt Samvirke, som sammen med journalist Rushy Rashid og
Lotte Birkedal og Mads Hardal-Haugaard fra SSPSamrådets bestyrelse bød ind i debatten om unges
vilkår nu og i fremtiden. De unges råd til os er bl.a., at
vi skal huske at spørge dem, hvad de gerne vil! Kommunikation er det vigtigste redskab, vi skal anerkende, at de unge kan noget og har ressourcer – og
huske at spørge dem, om de vil være med.
Og så fik vi en forrygende opsamling på begge årsmødets dage gennem Pelle rappers rapferater.
En stor tak til SSP-kreds København og Bornholm for
et fantastisk årsmøde!
Fra SSP-Samrådets bestyrelse vil vi også gerne sige
tak til alle jer, der hjalp med at udfylde spørgeskemaet om fremtidens kurser i forbindelse med vores
oplæg. Vi vil fra bestyrelsens side tage jeres mange
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gode input med videre i arbejdet med at udvikle SSPSamrådets egne kurser – og bruge dem til at give vores samarbejdspartnere indspark til, hvordan deres
kurser bliver mest muligt relevante for alle jer i SSPsamarbejdet.
Stafetten blev på årsmødet givet videre til SSP-kreds
Midt- og Vestjylland, som arrangerer næste årsmøde.
Det finder sted i perioden 21.-23. marts 2023 – sæt
allerede nu kryds i kalenderen!

Gratis online temamøde d. 12. oktober
om unge og alkohol
Som tidligere annonceret inviterer Alkohol & Samfund,
Sund By Netværket og SSP-Samrådet dig og dine forebyggelseskollegaer til en række digitale temamøder,
der sætter fokus på alkoholforebyggelsen i overgangen
fra grundskolen til ungdomsuddannelser.

Næste temamøde afholdes d. 12. oktober 2021 kl. 1012 og handler om forebyggelsesarbejdet lokalt og nationalt. På temamødet vil Ida Fabricius, direktør i Alkohol & Samfund, fortælle om det fælles initiativ
#DrukfriUngdom, mens Anne Hjøllund Christiansen,
Specialkonsulent og sundhedskoordinator i Hørsholm Kommune, fortæller om en igangværende proces med at få indført en ambitiøs alkoholpolitik på
tværs af kommunen. Du kan også høre Matias Gjerløv
Hartmann, projektleder i Aalborg Kommune, fortælle
om arbejdet med projektet ’Fælles om Ungelivet i Aalborg Kommune’ og erfaringerne med det politiske
samarbejde i alkoholforebyggelse.
Du kan læse mere om temamødet og tilmelde dig på
Alkohol & Samfunds hjemmeside her.
Sæt også kryds i kalenderen d. 11. november 2021 fra
kl. 10.00-12.00, hvor det tredje temamøde i projektet
afholdes – denne gang med forældre som tema. Læs
mere her.

Gratis webinar d. 1. november om narkotikahandel og udnyttelse af udsatte
unge i Danmark
Tjek ind på teams d. 1. november kl. 14.30 og hør Thomas Friis Søgaard fra Center for Rusmiddelforskning
fortælle om udnyttelse af udsatte unge i forbindelse
med narkotikahandel.
Alkohol & Samfund, Sund By Netværket og SSP-Samrådet står bag et nyt projekt, som handler om at
styrke arbejdet med alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Projektet
omfatter en række digitale temamøder for alle, der
arbejder med unge og alkoholforebyggelse i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser, herunder SSP-konsulenter og andre SSP’ere, forebyggelseskonsulenter, sundhedskonsulenter mv. Det er gratis
at deltage i temamøderne.

SSP-Samrådet

SSP-Samrådet afholder i samarbejde med Center for
Rusmiddelforskning webinar om udnyttelse af udsatte unge i forbindelse med narkotikahandel.
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At udsatte unge udnyttes til at sælge, transportere eller opbevare illegale rusmidler for kriminelle andre
er ikke et nyt fænomen i Danmark. I 2020 lavede Center for Rusmiddelforskning imidlertid for første gang
et studie, som mere systematisk forsøger at kortlægge de generelle mønstre i narkotikakriminelles
udnyttelse af udsatte unge i Danmark. Baseret på en
trendspottermetode, hvor man har spurgte 237 fagprofessionelle (socialarbejdere, rusmiddelbehandlere, SSP, botilbud og politiet) om situationen i deres
lokalområde, viste trendspotterstudiet, at narkotikakriminelles udnyttelse af udsatte unge i dag er et væsentligt problem.
På webinaret præsenterer lektor Thomas Friis Søgaard centrale fund fra trendspotterundersøgelsen.
Udover at give et indblik i de generelle tendenser, vil
oplægget også diskutere, hvordan vi bedre kan forstå
den kompleksitet, som knytter sig til ”kriminel udnyttelse” som fænomen.
Webinaret finder sted d. 1. november kl. 14.30. Det
varer ca. én time, og deltagelse er gratis.
Tilmeld dig på SSP-Samrådets hjemmeside her.

Samtykkeloven – og nye forebyggelsesinitiativer mod voldtægt mv.
Samtykkeloven er trådt i kraft, og forskellige initiativer
skal være med til at styrke indsatsen mod voldtægt. Vi
fortæller her lidt om nogle af de nye initiativer – og
hvordan SSP i Roskilde har sat fokus på samtykkeloven.

Samtykkeloven trådte i kraft 1. januar i år. Hvor voldtægtsbestemmelsen i straffeloven tidligere havde fokus på vold, tvang og om offeret var i stand til at sige
fra, er fokus med den nye voldtægtsbestemmelse nu
på, om parterne har samtykket. Ifølge loven kan samtykke komme til udtryk på forskellige måder. Det behøver ikke at komme til udtryk ved ord, men kan også
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komme til udtryk gennem handlinger. Du kan finde
samtykkeloven her og læse mere om loven og samtykke på kampagnesiden ’Kun med samtykke’, som
blev lanceret i forbindelse med den nye lovs ikrafttræden.
Samtidig med samtykkelovens ikrafttræden er det
blevet muligt at få rådgivning om voldtægt hos Lev
Uden Vold. Døgnet rundt kan man få gratis og anonym rådgivning om voldtægt – og vold – på Lev Uden
Volds nationale hotline på telefonnummer 1888. Hotlinen er for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder
og mænd, voldtægtsofre, pårørende samt fagpersoner, der beskæftigelser sig med målgruppen. På hotlinen kan man bl.a. få vejledning om, hvordan ofre
kan få hjælp hos eksempelvis centre for voldtægtsofre eller anmelde til politiet. Du kan læse mere på
Lev Uden Volds hjemmeside her.
Samtykkeloven har også betydning for den brede indsats overfor børn og unge. Bl.a. skal eleverne i folkeskolen fra skoleåret 2021/2022 undervises i vigtigheden af samtykke i seksuelle relationer. Læs mere i
faghæfte - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab her.
I Roskilde Kommune har SSP-konsulenterne sat fokus på samtykkeloven. SSP-konsulenterne har taget
udgangspunkt i, at den kulturændring, der ønskes
med samtykkeloven, taler ind i fællesskaber, adfærd,
ungekultur, kønsidentitet og ligestilling. Og derfor
rækker SSP-konsulenternes fokus på samtykke udover seksuelle krænkelser. Samtykkeloven er blevet
sat på dagsordenen i kommunens SSP-netværk, SSPledernetværk samt i SSP-styregruppen for at få en
indledende drøftelse og generel opmærksomhed
blandt parterne i kommunens SSP-samarbejde på
samtykkelovens intentioner – med en opfordring til,
at parterne hver især bringer opmærksomheden med
tilbage i egen organisation. Med afsæt i drøftelserne i
netværkene og styregruppen arbejder SSP-konsulenterne videre med at lave en anbefaling fra SSP-organisationen til arbejdet med samtykkeloven i kommunen. Anbefalingen vil blive behandlet på møder i SSPorganisationen efter nytår. SSP-konsulenterne har
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også haft samtykke med som tema på de forældremøder, der er afholdt for 8. årgangs elever og forældre i
dette skoleår – hver gang med en livlig debat til følge.
I politiet styrkes indsatsen mod voldtægt, vold i nære
relationer, stalking og æresrelaterede konflikter i
2021. Som led i implementeringen af flerårsaftalen
for politiet og anklagemyndigheden 2021-2023 oprettes der i hver politikreds et tværfagligt team, som
skal behandle sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede konflikter. Der kommer også nye, særlige nøglepersoner i kredsene, som
skal understøtte efterforskere og forebyggelsesmedarbejdere i sager om vold i nære relationer, voldtægt,
stalking og æresrelaterede konflikter. Nøglepersonerne skal være med til at sikre, at politiets møde
med ofrene bygger på viden om traumer og har fokus
på de hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, som
kan støtte op om de forurettede efter forbrydelsen.
Der kommer også en ny efter- og videreuddannelse i
politiet, hvor betjentene bl.a. kan få viden og kompetencer om kompleksiteten i sager om voldtægt, vold i
nære relationer, stalking og æresrelaterede konflikter, de forurettedes traumereaktioner og udsathed,
samt gerningspersonernes motiver og adfærdsmønstre. Du kan finde flerårsaftalen her.

SSP-Samrådets Fagudvalg for opsøgende arbejde/gadeplan vil meget gerne blive klogere på det opsøgende arbejde i Danmark. Derfor vil vi gerne indsamle viden om alle jer, der laver opsøgende arbejde/gadeplansarbejde – hvem I er, hvordan I arbejder, hvad der rører sig, hvad I gerne vil have mere viden om osv.
Den viden har vi nemlig brug for – bl.a. til at planlægge vores årlige gadeplanskonference, så den matcher de ønsker og behov, som de opsøgende medarbejdere rundt om i landet har. Vi vil også gerne bruge
undersøgelsen til at sætte det opsøgende arbejde
mere på landkortet og bidrage til, at vi på tværs af
kommuner og kredse mv. kan udveksle og drage
nytte af gode erfaringer og projekter – og på den
måde hjælpe hinanden.
Vi håber, at du – hvis du laver opsøgende arbejde – vil
trykke på QR-koden her på siden eller følge linket her
og udfylde spørgeskemaet. Eller at du – hvis du ikke
selv laver opsøgende arbejde, men har en kollega, der
gør – vil prikke din kollega på skulderen, og spørge,
om han/hun vil hjælpe os ved at besvare undersøgelsen. Fristen er d. 23. oktober. Mange tak for hjælpen!

DKR fylder 50!
SSP-Samrådets Fagudvalg undersøger
det opsøgende arbejde – du kan hjælpe
os ved at scanne QR-koden inden d. 23.
oktober

DKR har 50-års jubilæum i år. I den anledning kan du
finde fire små film og en række opslag på de sociale medier, som handler om dem, der gør en forskel for at forebygge kriminalitet.

SSP-Samrådets fagudvalg for opsøgende arbejde/gadeplan har brug for din hjælp til at få lavet en grundig
undersøgelse af det opsøgende arbejde.

DKR har i forbindelse med jubilæet lavet en kampagneside – ’Sammen mod kriminalitet’ – som du kan se
her.

SSP-Samrådet
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Filmene offentliggøres i løbet af september på DKRs
sociale medier – Facebook, Instagram, LinkedIn og
Twitter

muner, politi, bevillingshavere og uddannelsesinstitutioner kan samarbejde om en ansvarlig politik for udskænkning af alkohol i nattelivet.

SSP-Samrådet er medlem af DKR og støtter det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Den Kriminalpræventive pris 2022
Nu er der mulighed for at indstille en kollega eller samarbejdspartner til Den Kriminalpræventive Pris 2022.
Den Kriminalpræventive Pris blev indstiftet i forbindelse med indgåelse af politiets flerårsaftale for perioden 1996-1999 og er siden uddelt hvert år.
Formålet med prisen er at sætte fokus på det lokale,
kriminalitetsforebyggende arbejde, opmuntre til kriminalitetsforebyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse.
Modtageren af Den Kriminalpræventive Prismodtager kan eksempelvis være en person, et projekt eller
en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller
lignende), som har gjort sig fortjent til påskønnelse
for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det
kriminalpræventive område i det forløbne år.
Den Kriminalpræventive Pris 2022 er på 50.000 kr.
Indstillinger til årets kriminalpræventive pris kan
sendes senest onsdag den 1. december 2021 til Det
Kriminalpræventive Råd – enten på e-mail på
dkr@dkr.dk eller ved almindelig post på adressen Polititorvet 14, 1780 København V.
Du kan læse mere i Justitsministeriets cirkulæreskrivelsen om Den Kriminalpræventive Pris, som er udsendt til politikredsene den 9. september, her.

Metoden ”Ansvarlig udskænkning" går ud på, at kommunen, politiet, bevillingshavere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante lokale festmiljø-aktører
går sammen og aftaler fælles regler om unge og alkohol. Det gælder fx aftaler om, hvornår der må skænkes alkohol, reduktion af markedsføring af alkohol til
unge eller hvordan personalet håndterer problemer i
nattelivet.
Samarbejdet om ansvarlig udskænkning skal være
med til at fremme et trygt natteliv gennem mindre
druk, færre voldssager, ulykker og skader, ligesom
metoden har også et stofforebyggende sigte blandt de
unge.
Du kan lære mere om Ansvarlig udskænkning på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside her og hente det opdaterede inspirationsmateriale her.

Nyt site for unge om seksuelle grænser
Center for Digital Pædagogik står sammen med en
række organisationer bag det nye site Grænseløst.dk,
som skal bidrage til at forebygge de alvorlige konsekvenser, der kan være forbundet med at få overskredet
sine seksuelle grænser.

Opdatering af inspirationsmaterialet
”Ansvarlig udskænkning”
Sundhedsstyrelsen har opdateret inspirationsmaterialet ”Ansvarlig udskænkning, som viser, hvordan kom-
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På Grænseløst.dk kan unge finde viden om seksuelle
grænser og læse personlige fortællinger fra andre,
som har oplevet, at deres grænse blev overskredet.
Grænseløst.dk skal inspirere unge til at reflektere
over deres seksuelle adfærd, uanset om den opleves
som problematisk eller ej. På sitet kan unge også få
viden om, hvor man kan finde støtte eller hjælp, hvis
man har været udsat for et seksuelt overgreb, hvis
man har svært ved at mærke sine egne grænser, eller
hvis man har mistet kontrollen over sin grænsesøgende adfærd.
Læs mere på Center for Digital Pædagogiks hjemmeside her og på Grænseløst.dk.

Hjælp Anti Doping Danmark med at
blive klogere på omfanget af brugen af
fitnessdopingstoffer blandt unge i udsatte positioner
Sammen med Anti Doping Danmark undersøger Center for Ungdomsstudier brugen af fitnessdopingstoffer blandt unge i udsatte positioner. Der findes på nuværende tidspunkt meget begrænset viden inden for
dette felt, og Anti Doping Danmark og Center for Ungdomsstudier vil derfor sætte stor pris på jeres bidrag
med oplevelser og perspektiver til undersøgelsen
hvad end det er et problemfelt, I konkret har kendskab til eller ej.
Formålet er at blive klogere på denne målgruppe som
afsæt til at kunne udvikle eventuelle indsatser målrettet denne gruppe af unge. Spørgeskemaet må meget gerne videredeles til relevante kollegaer/fagprofessionelle i dit/jeres netværk. Undersøgelsen tager
kun ca. 5 minutter at gennemføre.

Nyt kursuskatalog fra SIRI
SIRI har udgivet et kursuskatalog for efteråret 2021,
hvor du kan finde en række kurser om bl.a. forebyggelse af æresrelaterede konflikter.

SIRI udbyder både kurser om faglige emner og temadage, der berører det tværfaglige kommunale samarbejde og organiseringen heraf.
Du kan bl.a. komme på online kursus d. 9. eller 16. november om handlemuligheder og viden om æresrelaterede konflikter, eller deltage i temadag om viden
om tværfagligt samarbejde d. 2. november i København.
Alle arrangementerne er gratis. Du kan finde det samlede kursuskatalog her.

Hjælp til scamming
Scammed.dk tilbyder stadig hjælp til personer og pårørende til personer, der er blevet snydt i handler med
skins – og Center for Digital Pædagogik kommer i efteråret med flere initiativer, som skal være med til at
forebygge scamming.

Undersøgelsen kan findes her.
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Nanna Bugge, projektleder på Center for Ungdomsstudier, på nanna@cur.nu
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Scammed.dk gik i luften for knap halvandet år siden
– og har sidenhen modtaget mange henvendelser,
både fra børn og unge, der selv er blevet snydt, og fra
forældre og bedsteforældre, hvis børn eller børnebørn er blevet snydt.
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Center for Digital Pædagogik fortsætter med at udbygge og opdatere Scammed.dk og iværksætter nye
tiltag – ved siden af muligheden for rådgivning og vejledning via sms og brevkasse. Der arbejdes på videoer til både tradere og deres forældre samt en Discordserver for at forkorte vejen til et sikkert sted at
snakke om skins og trading.
Læs mere på Center for Digital Pædagogiks hjemmeside her og Scammed.dk.
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