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Velkommen til dette lille ekstra Nyhedsbrev, der mest har til hensigt at gøre opmærksom
på et par tilbud SSP-Samrådet har på hylden i den kommende tid.
Tirsdag den 3. december 2013 afholder SSP-Samrådet en konferencedag med temaet
”Ungegrupperinger og bander?” i Odense Congress Center, hvor der bl.a. vil være
fokus på unge, der grupperer sig ud fra definitionen ”bekymrende vennegrupper”, ”territorielle uroskabende ungdomsgrupper” og ”kriminelle ungdomsgrupper”, ligesom der vil
blive givet et indblik i ungegrupperinger set fra NFC’s bord samt redskaber til ”tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge”. Herudover vil du på dagen kunne blive
beriget om ”Exitprogrammer”, ”Cost Benefit analyse på kriminalpræventive indsatser”,
”bekymringssamtaler” og/eller ”gadeplansarbejde og bekymrende ungdomsgrupper”. Du
kan se mere om konferencen og tilmelding hertil på hjemmesiden eller her, hvor der også er link til uddybende materiale.
Justitsministeriet lancerede tirsdag den 29. oktober på
et pressemøde den nye ”Rocker- og bandepakke”,
der nu er sendt i høring. Pakken indeholder forskellige
initiativer indenfor følgende fem hovedområder –
”Strafskærpelser”, ”Skærpede regler for udgang
og prøveløsladelse mv.”, ”Bedre værktøjer til de
involverede myndigheder”, ”Styrkelse af den forebyggende indsats” og ”Styrkelse af exitindsatsen”. Du kan læse mere uddybende om initiativerne her (den korte version) eller den mere omfattende version med forslag til lovtekst, vejledninger
m.m. her (pas på med at trykke print, da versionen er
på ca. 174 sider).
Justitsministeriets Forskningskontor har netop udgivet rapporten ”Rockere og bandemedlemmers kriminelle karrierer og netværk i ungdommen”, der bl.a. peger på, at
personer, der bliver rockere eller bandemedlemmer ikke adskiller sig meget fra andre
kriminelle i ungdomsårene – dog debuterer de oftere med ”simpel vold” end jævnaldrene,
der stifter bekendtskab med kriminalitet, men at kriminalitetsmønstret ikke umiddelbart
kan forudsige om unge vil blive rekrutteret til rocker- eller bandemiljøet. Se rapporten
her eller på Justitsministeriets hjemmeside.
Hvis du har interesse for yderligere omkring ovennævnte emne, så kan du med fordel
tune ind på Grundtvigs Højskoles portal, hvor der findes materiale fra deres ”bandeseminar” både her fra 2013 og de tidligere år – det gør du ved at klikke her
Den 16. og 17. januar 2014 afholder SSP-Samrådet vores altid efterspurgte og meget
populære ”Introkursus for SSP-medarbejdere”. Du kan læse mere om kursusindholdet her (eller på hjemmesiden), hvor det også vil være muligt at læse yderligere omkring
pris, sted og tilmeldingsprocedure.
Også Årsmødet 2014, der foregår den 18. - 20. marts 2014 på Vingsted Centret er ved
at falde på plads. SSP-kreds Fyn, der er praktisk og faglig tovholder herpå, er så langt
fremme i planlægningen, at de kan løfte sløret for, at temaet bliver ”Forebyggelse - Tidlig
indsats”, hvor fokus både vil være på en teoretisk og praktisk linje, ligesom programmet
vil byde på spændende paneldebat og plads til netværksarbejde og vidensdeling. Så
snart de sidste detaljer er på plads vil programmet blive distribueret via mail og hjemmesiden – og klog af skade, så bliver pladserne (indkvartering) fordelt efter ”først til mølle”,
hvorfor du nok gør klogt i at være vaks ved havelågen og ikke vente til sidste øjeblik 
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Der er I Faggruppen ”Restorative Justice” udfærdiget et udkast til en Studietur til Belfast, hvor fokus vil være på de nordirske erfaringer med ”Conferencing”, der siden 2002
har været en integreret del af deres retssystem for unge lovovertrædere. Studieturen
vil løbe af stablen i uge 19 (mandag den 5. maj – torsdag den 8. maj 2014). Se
yderligere på hjemmesiden (klik her) om tankerne bag og det foreløbige program. Det
endelige program vil hurtigst muligt blive distribueret via vores informationskanaler, når
det foreligger – men du kan allerede nu godt glæde dig til en spændende og lærerig tur.
Social, Børne- og Integrationsministeriet lancerede den 9. oktober 2013 i samarbejde med Justitsministeriet deres forslag til nye
initiativer til ”Tidlig indsats skal forhindre børn og unge i
kriminel løbebane”. Udspillet omhandler fire initiativer, der i
hovedtræk er etablering af ”Ungetjeneste” (unge over den kriminelle lavalder kan som en del af en strafferetslig afgørelse
idømmes ungetjeneste (form for samfundstjeneste), ligesom unge under den kriminelle lavalder i forbindelse med begået kriminalitet som vilkår i serviceloven kan pålægges ungetjeneste
(sammen med ungepålæg og forældrepålæg), krav til kommunerne om at indkalde til ”netværkssamråd” indenfor 7 dage
efter kommunerne har modtaget dokumentation for den unges
kriminalitet, forsøgsprojekt med ”bekymringssamtaler” med
unge, der har udvist asocial, men ikke kriminel adfærd samt projekt, der skal understøtte kommunernes implementering af de nye lovkrav. Tidshorisonten for ikrafttrædelse af initiativerne (lovgivningen mm.) er formentlig sidst i
2014. Du kan se lidt mere uddybende om udspillet her
SSP-Samrådet har i lighed med samtlige landets 98 kommuner og en række andre organisationer afgivet høringssvar på Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelsespakke om stoffer”. Høringssvaret ligger på SSP-Samrådets hjemmeside og kan læses her.
SSP-Samrådet har netop afviklet et velbesøgt og meget vellykket kursus om ”opsøgende gadeplansarbejde” som et resultat af arbejdet i fagudvalget. Det er vores intension,
at kurset skal følges op med yderligere indsatser og tilbud, da der dels er stor efterspørgsel herpå, og da vi også er i den lykkelige situation, at SSP-Samrådet rundt om i landet
har personer med unikke kompetencer på området, der kan berige kolleger i netværket.
Lige her på falderebet af dette korte ”Ekstra Nyhedsbrev” kan vi oplyse, at SSPSamrådets formand Jørgen Pedersen torsdag til søndag (uge 45) er på Færøerne, hvor
han er inviteret op til deres Årsmøde af vores gode nordatlantiske samarbejdspartnere.
Det vil endvidere være vores målsætning at få etableret et godt og konstruktivt nordisk
samarbejde, hvor vi bl.a. på vores kommende Årsmøde vil afvikle et kort ”Nordisk Topmøde” eller noget der smager heraf.
Derudover vil vi minde om, at vi hele tiden forsøger at opdatere hjemmesiden (www.sspsamraadet.dk) med relevante informationer – f.eks. om kurser, konferencer, studieture,
Årsmøde, data på kontaktpersoner, Fagudvalg m.m., hvorfor vi vil opfordre dig til at kigge forbi i ny og næ – og selvfølgelig gerne komme med relevante input samt rettelser,
hvis f.eks. kommunens kontaktdata ikke længere er aktuelle – kontakt da hjemmesideredaktør Ole Rasmussen på oras@sonderborg.dk
Det blev ordene for denne gang – har du noget på hjertet, som kan berige andre på SSPområdet, så er du meget velkommen til at sende dette til Nyhedsbrevets ansvarshavende
redaktør, Martin Bannow på mban@halsnaes.dk, hvorefter det formentlig vil få lidt spalteplads i det efterfølgende Nyhedsbrev.
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