N

YHEDSBREV

– MAJ 2022

Så er SSP-Samrådets nyhedsbrev på
gaden for foråret 2022. Vi er tilbage
i mailform, hvorfor vi håber at kunne
distribuere nyhedsbrevet til endnu
flere – god læselyst.

Generalforsamling opsummering
D. 23. marts blev SSP-Samrådets generalforsamling afholdt i Fredericia Idrætscenter i en fyldt T-Hansen lounge, hvor
mange af samrådets medlemmer var
mødt op, for at deltage i den demokratiske proces.
Generalforsamlingen bød på godkendelse
af budget og regnskab, en fortsættelse af
kontingentet for medlemskab i SSP-Samrådet samt en genvalgt formand i Benny
Husted: ”Stor tak for opbakningen og tak
for genvalget – jeg glæder mig til endnu
et par år i SSP-Samrådets tjeneste. Vi har
haft et spændende år, med fortsat udvikling i opgaverne og efterspørgsel efter
SSP-Samrådet, som repræsentant for
SSP-samarbejdet over hele landet”. Læs
referatet fra generalforsamlingen og læs
lidt mere om, hvad der har været gang i i
det seneste år i formandsberetningen her.
I forlængelse af generalforsamlingen var
der budt op til faglige oplæg fra Lars
Holmberg, SSP Ringsted samt DKR, der
på hver deres måde bidrog til faglige indsigter om SSP samarbejdets succeser og
udfordringer.

Vi glæder os i SSP-Samrådet over at få
bekræftet endnu engang at samarbejdet
på tværs af aktører giver tværfaglig indsigt og en faglig robusthed.

Teenageforældre.dk
SSP-Samrådet
vil
på
vegne
af
www.Teenageforældre.dk gerne sprede
budskabet om en ny platform.
Sitet sætter fokus på en lang række temaer, der fylder i teenagelivet og derfor
også hos forældrene, og sitet giver gode
råd og værktøjer til, hvordan forældre får
en god relation og dialog med deres teenager. Når forældre til teenagere bliver
spurgt, er det især emner som trivsel og
brug af digitale medier samt det at finde
den gode balance mellem at sætte grænser og give frihed. Særligt er der gode råd
til, hvordan forældre kan få stor indflydelse på unges brug af rusmidler.
Siden har til formål at støtte forældre til
teenagere i at få en god relation og dialog
med deres teenager.
Siden er en del af Sundhedsstyrelsens
indsats rettet mod forældre. Indsatsen er
inspireret af erfaringer fra Island, som peger på, at hvis man vil nedsætte de unges
forbrug af rusmidler, skal man involvere
forældrene.
Siden er udviklet i samarbejde med Center for Digital Pædagogik og en række eksperter på området:
Ulla Dyrløv, Specialist i klinisk børnepsykologi
Poul Jennum Lang, Overlæge, Rigshospitalet, Dansk Center for Søvnsygdomme
Torben Vangsted, Rusmiddelkonsulent,
Odense kommune
Søren Holm, Rusmiddelvejleder, Aarhus
kommune
Troels Kjær, Professor og hjerneforsker
Jonas Ravn, Seniorrådgiver, Center for
Digital Pædagogik
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VIVE-undersøgelse:
Ny viden om indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge.

I 2019 trådte en ny reform i kraft, som
fokuserer på en tidlig og konsekvent indsats mod ungdomskriminalitet. Med reformen blev der oprettet et nyt system med
Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg til behandling af sager med
børn og unge i alderen 10-17 år, som er
mistænkt eller dømt for personfarlig eller
anden alvorlig kriminalitet.
Der er begrænset viden om effekterne af
det nye system og brugen af sociale foranstaltninger som sanktion over for kriminalitetstruede børn og unge. Derfor skal
forskerne fra VIVE undersøge, om reformens tiltag virker efter hensigten.

Delprojekt 2 anvender et kvalitativt design til at undersøge børn og unges oplevelse af det nye system, samt hvordan
det påvirker deres trivsel, skolegang og
hverdagsliv.
Begge delprojekter anvender longitudinale designs, hvor børn og unge følges
over en årrække. Ved at kombinere kvantitative og kvalitative analyser vil forskningsprojektet både måle de kvantitative
effekter og bidrage med forklaringer på
virkningerne af det nye system.
Projektet er finansieret af TrygFonden, og
det forventes afsluttet med udgangen af
2024.
SSP-Samrådet har takket ja til at bidrage
til projektets følgegruppe og glæder sig til
at følge forskningsprojektet og dets resultater.

Workshop: PAS – Rusmiddelforebyggende Undervisning

Forskningsprojektet skal bidrage med ny
viden om indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge og besvare følgende
spørgsmål:
Hvad er effekterne af det nye system med
Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg, og hvordan påvirker det
børn og unges hverdag og fremtid?
Forskningsprojektet består af to delprojekter:
Delprojekt 1 anvender kvantitative analyser af registerdata til at undersøge effekterne af det nye system.

SSP-samrådet tilbyder workshop i rusmiddelforebyggende undervisning på
ungdomsuddannelserne.
På workshoppen vil deltagerne blive opkvalificeret til at gennemføre et undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne
udviklet af danske eksperter.
Der er ingen krav om din baggrund som
underviser på PAS udover, at du skal
være lærer på en ungdomsuddannelse,
erhvervsskole eller lignende.
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Eleverne kan undervises af almindelige
lærere uden særlig viden om rusmidler,
dog anbefales et opkvalificeringsforløb
(1-dags kursus). Tilmeld dig herunder, for
at komme med. Prisen er 825 -, for deltagelse
Om undervisningen og materialet
PAS-materialet er udviklet i et projekt under Sundhedsstyrelsen i samarbejde med
Center for Rusmiddelforskning. Metoderne i PAS er inspireret af tre internationale forebyggelsesprogrammer, der har
vist effekt i videnskabelige studier.
Materialet indeholder aktiv stillingtagen,
kompetenceskabende øvelser, og inddragelse af digitale medier. Arbejdsformen er
en varierende blanding af oplæg, film, individuelle opgaver, gruppearbejde og
klassediskussion.
SSP-Samrådet anbefaler ungdomsuddannelserne at gennemføre PAS-undervisningsforløbet i sit fulde omfang på 8 moduler af 45 minutters varighed.
For at kunne undervise i forløbet anbefaler SSP-Samrådet, at underviseren deltager i et 1-dages opkvalificeringsforløb:
SSP-Samrådet udbyder opkvalificeringskurser i PAS:
ØST - Horsens d. 23/5
Kl. 9-15
Rådhuset
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tilmeld kursus ØST
VEST - Køge d. 25/5
Kl. 9-15
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge
Tilmeld kursus VEST
Del meget gerne kurserne i jeres netværk.

Høringssvar i marts og april
SSP-Samrådet har haft en travl periode
med høringssvar i både marts, april og
maj. Her bringer vi et kort indblik i, hvilke
høringer vi har afgivet svar på, og hvilken
tilgang til lovgivningen SSP-Samrådet anbefaler.

Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet
SSP-Samrådet har bakket op omkring forslagene, som blandt andet drejer sig om
indsatser i nattelivszoner vedr. færdsel og
salg af alkohol, samt mulighed for at regulere utryghedsskabende adfærd.
Læs høringssvaret her
Ungdomskriminalitetsnævnet
Justitsministeriet indkaldte til høring angående ændringer i Ungdomskriminalitetsnævnet. SSP-Samrådet har særligt
forholdt sig til hvem der er UKN’s målgruppe, og hvem der ikke bør komme i
UKN. Desuden har SSP-Samrådet også
understreget udfordringer med straksreaktioner og påpeget at disse bør have udgangspunkt i genoprettende principper.
Læs høringssvaret her
Idékatalog
Som supplement til dette har justitsministeriet indkalt til høringssvar angående
idekatalog på straksreaktioner, hvor
SSP-Samrådet endnu engang har understreget vigtigheden af at straksreaktioner reelt bygger på genoprettende prin-
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cipper, og at indholdet skal tage sit udgangspunkt i den konkrete sag fremfor
et idekatalog.
Læs høringssvaret her

DKR – Undersøgelse om anmeldte
dødstrusler
Fra 2015 til 2020 skete der næsten en fordobling i antallet af anmeldte dødstrusler
i Danmark. Undersøgelsen fra DKR peger
på, at stigningen primært skyldes, at folk
er blevet mere tilbøjelige til at anmelde,
at politiet registrerer dem på en anden
måde end før og at digitale trusler, der fx
fremsættes på sociale medier, fylder
mere. Derudover viser undersøgelsen, at
en stor andel af dødstrusler sker i familien, og særligt i parforhold. Næsten en
tredjedel af alle trusler på livet sker i en
relation mellem nuværende eller tidligere
partnere. Det peger altså dels på, at vi
skal tage et opgør med debatten på de
sociale medier men også, at vi skal sætte
bredt ind ift. forebyggelse af vold i nære
relationer.

Rapporten ”Analyse af anmeldte trusler
efter straffelovens § 266” er lavet for DKR
af Peter Kruize fra Center for Kriminalitetsanalyse.
Rapporten kan tilgås her hvor du kan læse
mere.

SundhedsTV med podcast om unge
og alkohol
Der kan opstå mange nye spørgsmål
som forældre til teenagere - især når de
begynder at interessere sig for alkohol. I
denne podcast kan forældre få gode råd
til, hvordan man taler med de unge om
deres alkoholvaner. @SundhedsTV har
talt med børne- og ungepsykolog Ulla
Dyrløv og misbrugskonsulent Torben
Vangsted.
”Det vigtige er jo at have tiltro til børnene”
Det kan være svært at være forældre til
teenagere - især når de begynder at interessere sig for alkohol. Hør Olivia på
17 år og hendes far Robert fortælle
åbent og ærligt, hvordan de håndterer
det derhjemme. Få også børne- og ungepsykologens gode råd.
Afsnittet er gjort økonomisk muligt af
Sundhedsstyrelsen.
Lyt med der, hvor du finder din podcast:
Ramt af livet (lnk.to)
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Der er behov for udbredelse af viden om
problemet og de medfølgende konsekvenser, da hvidvask er en alvorlig forbrydelse. NCIK har lavet materiale til professionelle om, hvordan vi kan støtte den
unge, til at afbryde muldyrsaktiviteten.
Materialet præsenteres for SSP-Samrådets bestyrelse på bestyrelsesmødet i
juni.

Når unge hvidvasker millioner
DKR satte d. 26 april unge og hvidvask på
dagsordenen til et møde mellem DKR,
Danske bank, NCIK og SSP.
Det blev her bemærket, at der er udfordringer både omkring selve problemstillingen og manglende viden på området.
Pt. er det finanssektoren, der har det største overblik over aldersgrupper og sagstyper. De registrerer en stigning og særligt blandt de 15 – 25 årige.
Finanssektoren kan se, at der er store
problemer i Storbritannien og man ved af
erfaring, at Danmark typisk følger tendensen 3 – 4 år efter. Der forventes altså
en yderligere stigning af sager i Danmark
i fremtiden. I dagens digitale økonomiske
sager ses der snart muldyr i samtlige –
men der er stadig meget få, der sigtes og
straffes og mange unge ved ikke, at de
deltager i en kriminel handling.
Politiet har fået lavet relevante søgenøgler, så der kan akkumuleres data for at
kortlægge tendensen i højere grad.

Indtil videre har DKR offentliggjort en
kampagne, der har til formål at øge de
unges kendskab til muldyr, der medvirker
til hvidvask af penge erhvervet gennem
kriminalitet.
Undersøgelser peger på, at især unge
mangler viden om, hvad et kriminelt muldyr er.
Kampagnen består bl.a. af tre korte film,
der lanceres på TikTok og deles via Instagram med fokus på den unge målgruppe
(15-25-årige). Kampagnen består også af
en minidokumentar, hvor et muldyr,
Louis, står frem og fortæller sin historie.
Der
er
udarbejdet
en
side
på
www.dkr.dk/muldyr, hvor unge, forældre
og fagfolk kan få mere viden.
I kan læse mere om problemet med muldyr og hvidvask af penge i DKR’s nyhed:
Tusindvis af muldyr: Unge hvidvasker
penge for kriminelle
SSP-Samrådet forventer en øget aktivitet
på muldyrsområdet i fremtiden, hvorfor vi
sætter fokus på det igen på Folkemødet
2022.

Ny rådgivning - Alkolinjen UNG
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Et stigende antal unge ønsker at bryde
med højt alkoholforbrug og nu bliver det
nemmere at få hjælp med den nye rådgivning Alkolinjen UNG. Her er der alkoholtest, personlige historier, kort over
rådgivningstilbud, gode råd og meget mere.

Alkohol & Samfund åbner for ny rådgivninsplatform til unge. Alkolinjen UNG
henvender sig direkte til de unge, som
har problemer med alkohol og tilbyder
rådgivning og hjælp både som hurtige
råd og en ’alkoholtest’ men også i form
af en rådgivningslinje samt videreformidling af rådgivningscentre mm.
Tag tilbuddet med ud til arbejdet med de
unge, så opmærksomheden på tilbuddet
øges.
Læs mere her

STOFHANDEL PÅ SOCIALE MEDIER – Spørgeskema undersøgelse
til fagprofessionelle
Er du SSP’er, professionel i forebyggelsesfeltet eller arbejder med unge? Så ville
det være en stor hjælp for Københavns
Universitet hvis du vil hjælpe dem med at
besvare et kort survey.

Københavns universitet skriver følgende
om undersøgelsen:
Surveyet indgår i en kortlægning af stofmarkeder på sociale medier I Danmark
udført på vegne af det europæiske stofmonitoreringsagentur EMCDDA.
Undersøgelsens fund vil indgå som baggrund i den nye European drugreport.
SoMe platformene bruges af stofsælgere
til at kontakte en kundebase, som vist i
tidligere artikler af Demant. Dette har
øget unges eksponering for illegale stofannoncer og gjort det muligt for unge at
få adgang til stoffer deres nærmeste netværk ikke giver adgang til. Samtidig har
det skabt muligheder for skred (drift) ind
i stofhandel for personer, som ikke er
tidligere involveret i kriminelle aktiviteter. Åbne og tilgængelige stofmarkedet
på sociale medier, der ikke kræver nogen videre teknisk snilde, fremstiller en
åbenlys problematik for forebyggelsesarbejdet. Som alt andet kriminalitet reagerer disse markeder hurtigt på platformenes og politiets forsøg på at regulere og
begrænse dem. Der er altså tale op et
fænomen, der er svært at forstå det
egentlige omfang af.
Formålet med dataindsamlingen er både
at forstå, hvordan sociale medier bliver
brugt til stofsalg samt til at undersøge
hvordan vejen ind i disse stofmarkeder
kan se ud for den enkelte unge. Dette
kan give os en bedre forståelse af risiko
for eksponering, og relevante forebyggelsesinitiativer.
Vi håber derfor du vil hjælpe med at
svare på survey’et samt videredele linket
til kollegaer i forebyggelse.
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https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DMR84GE9S616

Center For Boligsocial Udvikling
(Cfbu) inviterer til en konferencedag fyldt med inspiration og gode
eksempler på samarbejde med civilsamfundet om kriminalitetsforebyggelse.

På det kriminalpræventive felt er der en
ambition om at invitere civilsamfundsaktører – både borgere, lokale foreninger
og frivillige organisationer – med om
planlægningsbordet og skabe rammer
for, at de kan bidrage og påtage sig en
aktiv rolle i kriminalitetsforebyggelsen.
Her ligger potentialet ofte i at skabe øget
modstandskraft gennem positive fællesskaber og alternative livsveje for udsatte
borgere.
SSP-samarbejdet spiller en central rolle i
forebyggelsesarbejdet, og har rigtig gode
forudsætninger for at bidrage til et styrket samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfundsaktører i de udsatte boligområder. Derfor håber Center
for boligsocial udvikling, at flere SSP
medarbejdere har lyst til at deltage i
konferencen, hvor man også har mulighed for at høre eksempler på, hvordan
andre samarbejder med kommuner og
politi om at inddrage civilsamfundet i forebyggelsesarbejdet.
TID OG STED Mandag den 23. maj
2022 kl. 10:00 - 15:00. Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester
Søgade 6, 1601 København V.
Læs mere om konference her

DKR lancerer podcast – Forebyg
Forbrydelsen
Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har
netop lanceret en ny podcast om kriminalitetsforebyggelse. Podcasten hedder
’Forebyg Forbrydelsen!’
Formålet er at skabe øget, nuanceret viden om kriminalitetsforebyggelse, og
målgruppen er professionelle aktører og
samfundsengagerede borgere.

DKR og medlemsorganisationer udbreder viden
Podcasten sætter kriminalitetsforebyggelse på dagsordenen via interview med
eksperter og aktører på området. Typisk
inviteres 3 gæster pr. afsnit: 1 ekspert
fra DKR, 1 talsperson fra en af DKR’s
medlemsorganisationer og 1 praktiker
med konkret erfaring fra det berørte
emne.
Første afsnit om voldtægt, vold og
ungdomskriminalitet
Podcasten udkommer ca. en gang om
måneden, og de første tre afsnit sætter
fokus på voldtægtsmyter, vold i nattelivet og Ungdomskriminalitetsnævnet.
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Premiereafsnit om voldtægtsmyter
Første afsnit om voldtægtsmyter er
netop publiceret og kan høres på de
største podcast-platforme eller på DKRs
hjemmeside. En ny undersøgelse viser,
at voldtægtsmyter florerer blandt en del
unge, og sådanne fejlopfattelser kan øge
risikoen for voldtægt og seksuelle overgreb. I afsnittet deltager national chef
for Sex & Samfund Lene Stavngaard,
forkvinde for Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning Alma Tynell og DKR’s
ekspert på området analytiker Jonas
Mannov.
Andet afsnit om Vold i nattelivet
En stor del af den vold, der bliver begået
i Danmark, sker i nattelivet. Når alkoholindtaget stiger og nattetimerne bliver
sene, vokser antallet af voldsepisoder og
skadestuebesøg drastisk.
Behovet for at skabe et natteliv med
mindre vold og større tryghed er blusset
op i den offentlige debat. En ændret alkohol- og festkultur blandt unge kan
være en vej frem, men der er også brug
for andre tiltag. Så hvor skal man sætte
ind, så vi undgår, at voldsstatistikken
topper, hver gang, det bliver weekend?
Det taler Formand for SSP-Samrådet
Benny Husted, sundhedskonsulent fra
Aarhus Kommune Christina Cording Christensen og ekspert i forebyggelse af vold
Flemming Wridt Jensen fra Det Kriminalpræventive Råd om i 2. afsnit af podcasten Forebyg Forbrydelsen!

Diplomuddannelse i Kriminologi, som udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, starter nyt hold i september 2022.
Der er endnu et par ledige pladser, og
der åbnes derfor for anden ansøgningsrunde. Se nærmere på:
https://jura.ku.dk/uddannelser/efterogvidereuddannelse/diplom/
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du
velkommen til at skrive til uddannelsesleder Lars Holmberg på lars.holmberg@jur.ku.dk

Tak for nu
Som I kan se, er der meget i spil for
SSP Samarbejdet for tiden. Det glæder bestyrelsen i SSP-Samrådet at
der er mange henvendelser til vores
forening og mange aktiviteter på
tværs af aktører. Det vidner om relevansen af vores arbejde. Det vil vi
gerne sige tak for og kigger med
spænding ind i fremtiden for vores
virke.
Bestyrelsen i SSP-Samrådet
Benny Husted (formand)

Forebyg Forbrydelsen! er en podcast om
kriminalitetsforebyggelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Den kan findes på
din foretrukne podcast app!

Diplomuddannelsen i Kriminologi
starter med nyt hold i september
2022.
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