Referat fra møde i Fagudvalget Restorative Justice den 26. august 2014.
Deltagere: Charlie Lywood, Jens Ansbjerg, Mikkel Nielsen, Katrine Barnekow Rasmussen
og Heidi Alstrup.
1. Charlie skærer den nuværende kronik ned til Weekendavisens kronikstørrelse og sender det rundt med deadline, hvorefter den sendes dertil. Sideløbende laves der en
forkortet udgave på 800 ord til debatindlæg til Politiken, som Charlie redigerer ud fra
den første kronik og igen sender rundt med deadline. Hvis Weekendavisen optager,
sender vi ikke den til Politiken.
2. Vi deler kronikken - den første udgave - på Facebook og opfordrer vores venner til
også at læse og dele.
3. Heidi og Katrine kontakter Manu Sareen. Jens tager Simon A. Mikkel går videre med
Venstre. Mikkel sender vores henvendelser rundt på mail så folk kan redigere og bruge herfra.
4. Charlie taler med Karina Lorentzen angående foretræde for Retsudvalget.
5. Mikkel kommer med et forsalg til design af et pilotprojekt - sendes rundt.
6. Heidi og Katrine arbejder videre med et koncept til et kursus for frontpersonale, som
indeholder genoprettende tankegang, som skal tilbydes SSP netværket i SSPSamrådets regi.
7. Charlie venter lidt med at tale med Tim Chapman angående evt. undervisning i DK fra
hans teams side.
8. Vi holdt møde med DKR. De var meget enige i pilotprojekt tanken, og de gav os deres
"faglige sympati". Der blev antydet, at der kunne komme et forslag til et forsøg i
Statsministerens åbningstale, og hvad de venter af lovgivning i den næste Folketingssamling. Det forstærkes af, at Justitsministeriets straffelovskontor ville holde møde
med os, og at der er i Norge i stor enighed lige er vedtaget en model der ligner den
Nordiske. Vi må afvente begivenhedernes gang.
DKR tilbyder dog evt. at finansiere en ny studietur, denne gang til Norge. Man kunne
evt. forestille sig, at det var med deltagelse af politikere fra Retsudvalget, DKR og os.
Der blev ikke taget en beslutning, men det kan vi overveje.
9. Næste møde afholdes fredag d. 14. november kl. 9.00-12.30. Charlie finder et egnet
sted med brunch.
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