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Velkommen til endnu et Nyhedsbrev fra SSP-Samrådet, hvor vi både vil se lidt tilbage på
et par veloverståede arrangementer, samt skærpe opmærksomheden på et par arrangementer og tiltag, der er på trapperne.
Som sædvanligt fristes man næsten til at sige, så blev Årsmødet en stor succes – men i
år er der lidt mere hold i påstanden, hvis man måler på deltagernes tilbagemeldinger,
som over én kam roser arrangementet for
dets planlægning, afvikling, sociale og
faglige indhold – og med ca. 240 tilmeldte, så ramte vi i høj grad også medlemmernes forhåbninger til et Årsmøde anno
2014. På hjemmesiden ligger slides fra de
forskellige oplægsholdere og workshops.
Der skal herfra endnu en gang lyde en stor
tak til SSP-kreds Fyn for deres store indsats omkring planlægning og afvikling af
Årsmødet, samt held og lykke til SSPkreds Syd- og Sønderjylland og SSP-kreds Nordsjælland, der har påtaget sig opgaverne
for Årsmøderne i 2015 og 2016.
Ved Årsmødet havde vi samtidig deltagelse af repræsentanter fra Sverige, Norge, Færøerne og Grønland, hvorfor vi benyttede lejligheden til at afvikle et ”Nordisk Topmøde”,
hvor vi dels erfaringsudvekslede om SSP-samarbejdet i nordisk kontekst samt aftalte et
for alle parter realistisk fremadrettet samarbejde. Det blev aftalt, at vi vil tilstræbe at
holde hinanden ajour med relevant viden fra vores hjemlige arenaer samt afvikle et årligt
netværksmøde i forbindelse med de respektive landes Årsmøder.
SSP-Samrådet har haft møder med Socialstyrelsens ”Kontor for Sårbare unge og integration” omkring Regeringens sociale 2020 mål (specifikt om forebyggelse af kriminalitet
blandt de mest udsatte unge), hvor SSP-Samrådet kom ned et oplæg omkring skolen
som aktør i det forebyggende arbejde. Kontakten har efterfølgende ført til yderligere dialog med Socialstyrelsen, hvor Michael Karlsen, Souschef for kontoret for ”Sårbare unge
og integration” deltog på bestyrelsens døgnmøde i slutningen af april.
SSP-Samrådet deltog med faglig ekspertise ved planlægningen af DKRs Den Kriminalpræventive Dag (DKD), hvor repræsentanter fra SSP-kredsene Østjylland og København var en del af planlægningsgruppen, ligesom repræsentanter fra SSP-samarbejdet
bidrog med fagligt indhold i workshops samt havde stande på messen – bl.a. havde SSPSamrådets film premiere på dagen – du kan se filmen på hjemmesiden.
SSP-Samrådet afholder tirsdag den 27. maj 2014 konferencen
”Forældreansvar”, hvor en række kompetente og spændende
personer vil berige os med viden om ”Forældres betydning for børns
adfærd”, ”Teenagere fra familier med faste regler skejer mindst
ud”, ”Når verden vælter”, ”Forældrenetværk blandt forældre til
bandemedlemmer”, ”Forældreaftaler og netværk” samt ”Skole og
forældres syn på forældreansvar”. Der er fortsat ledige pladser,
men konferencen er lige op over, så kig ind her for yderligere information og tilmelding.
For et par år siden lancerede vi idéen om Fagudvalg, hvor vi i første omgang etablerede
fire udvalg – ”Restorative Justice, 18+, Opsøgende arbejde og Skolernes læseplaner” –
der alle lever i bedste velgående. Fagudvalgene er ikke lukkede grupper, hvorfor du har
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mulighed for at kontakte en af ”tovholderne”, hvis du ønsker at blive en del af netværket.
På hjemmesiden ligger en oversigt over deltagere i Fagudvalgene, ligesom der løbende
vil komme materiale fra de enkelte udvalg.
Har du besøgt Forældrefiduser.dk - og har du set, at du kan bestille materialer til
grundskolens forældremøder, ganske gratis? Tip dine skoler eller bestil
selv materialerne og tag dem med ud på skolerne.
Forældrefiduser.dk er en gratis værkstøjskasse med fiduser målrettet både skoleledere, lærere og pædagoger samt forældre. Alle fiduser
handler om forældregruppens indflydelse på trivsel blandt alle børnene
i en klasse. Med inklusionen af specialklasser og ny skolereform om
hjørnet er det en større opgave end nogensinde at sikre positive fællesskaber for alle børn og derigennem udkonkurrere den gadeorienterede livsstil. Her kan forældrene blive en enorm ressource, som skolerne ikke må overse! Som SSP-medarbejder har du måske kontakt
med kommunens skoleledere eller skoleforvaltningen og kan fortælle
om det nye site og tilbuddet om at få tilsendt materiale. Det kan også være, at du selv er
ude med foredrag om forældrenetværk og kan finde inspiration på Forældrefiduser.dk –
her ligger f.eks. en PowerPoint præsentation om trivsel og forældreindflydelse til fri afbenyttelse. Og så er der spækket med fiduser til fællesskabende aktiviteter for forældre og
børn.
SSP-Samrådet har igen i år indgået et tæt samarbejde med DKR
omkring deltagelse på Folkemødet. Vi har valgt at holde fokus
på ”Flertalsmisforståelser”, ligesom vi byder ind med vores ekspertise og kompetencer hos andre aktører, der afvikler events
og ellers vil vi forsøge at netværke og udøve lobbyvirksomhed
blandt relevante organisationer og beslutningstagere.
SSP-Samrådet har på forskellige planer et samarbejde
med Center for Social Ansvar, hvor Natteravnene er
forankret. KORA har udarbejdet en evaluering af Natteravnene i Danmark, hvilket har resulteret i fire rapporter
(kan findes her), hvor også samarbejdet med SSP berøres. Nogle steder er der et tæt samarbejde, mens der
andre steder i landet er mindre eller intet, hvilket ikke er
så underligt, eftersom såvel de lokale Natteravneforeninger som SSP-organisationerne jo har forskellige kompetencer, ansvar og opgaver. Vi vil alligevel benytte lejligheden til at opfordre til, at man
samarbejder, der hvor det giver mening, hvilket f.eks. kan være omkring faglig opkvalificering af lokale Natteravne i form af oplæg til deres lokale ”ravnemøder”, ligesom deres
”logbøger” kan være et relevant redskab for det opsøgende arbejde (giver nogle gange et
billede af ungesituationen på steder og tider, hvor det kommunale opsøgende arbejde
ikke er til stede).
Forældrenetværk for pårørende til rocker- og bandemedlemmer - Netværket har
fokus på forældre og andre pårørende til rocker- og bandemedlemmer, som i et ”forældrenetværk” dels kan dele oplevelser, frustrationer og sorger, der kan findes ved at være
pårørende til et bandemedlem, og dels gennem hinanden at få redskaber til håndtering af
en sådan belastning.
Derudover og som noget meget væsentligt, via vidensdeling at tilegne sig redskaber med
henblik på at holde eventuelle søskende til bandemedlemmet væk fra bandemiljøet, altså
være med til at bryde fødekæden til banderne. Som en hel anden central dimension er
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også, at forældrenetværket i den grad har haft dilemmaer og spørgsmål til, hvordan man
som kommunen/politiet kan få bedre redskaber til at bryde fødekæden med banderne.
Et andet perspektiv på længere sigt er tillige at ”uddanne” nogle pårørende fra netværksgruppen til at blive ambassadører, hvis erfaring og problemstillinger med fordel kan benyttes i forældrenetværk til ”lillebrorgrupperne” med henblik på at ”bryde fødekæden” til
banderne.
Af gode grunde er der tale om et meget følsomt netværk, idet det har været og stadig er
et ”tabuområde”, der ”ikke tales om”, ligesom ”forældrenetværkets børn” (bandemedlemmerne) på ingen måde er vidende om, at deres forældre har kontakt til netværket.
Et af målene med projektet er således, at give de pårørende (forældre, søskende m. fl.)
redskaber/værktøjer til håndtering af dagligdagen, og samtidig som noget meget væsentligt, at forældrene ikke står alene med problematikkerne.
Netværket er startet op af en forældre fra Herlev (men er for hele landet), og det er forældrenes netværk, kommunen stiller sig behjælpelig med lokaler, konkrete praktiske ting
samt omkring problemstillinger, der kan undersøges i kommunen.
Der har pt. været afholdt 14 møder, herunder en temadag, hvor der var 21 deltagere fra
hele Danmark, som deltog i netværket.
Du kan få mere viden om tiltaget på SSP-Samrådets konference om ”Forældreansvar”
den 27. maj (se tidligere i Nyhedsbrevet) samt ved at kontakte Teamleder Linda Liebst
Nielsen på linda.liebst.nielsen@herlev.dk
Justitsministeriets Forskningskontor har her i foråret udgivet rapporten ”Udviklingen
i børne- og ungdomskriminaliteten 2001 – 2013
med separate opgørelser for kommuner og politikredse”. Rapporten viser, at børn og unge på
kriminalitetsområdet fortsat er bedre end deres
rygte – også selvom kriminalitet i høj grad er et
ungdomsfænomen (ja faktisk er børn og unge
for syvende år i træk blevet mindre kriminelle).
Du kan finde rapporten på Justitsministeriets
hjemmeside eller her
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet har udfærdiget den første af to
rapporter om ”Fest i trygge rammer”, hvor første rapport har fået titlen ”Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv – en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse”.
”Hvad er det egentlig jeres projekt går ud på?” spørger Jonathan. Vi er lige trådt uden for
baren og står på vindblæste Istedgade. Jonathan
skulle have sig en smøg, og jeg så mit snit til at hvile ørerne. Jeg giver det samme svar, som jeg plejer:
”Projektet handler om at afdække og rette op på
sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv”. ”OK.
Hvad er så problemet derinde?”, spørger han og peger mod baren. Jeg svarer tøvende: ”Nu er det jo
første gang jeg er her, men det ser ud til, at der
bliver skænket alkohol til alle, uden skelen til om de
er mindreårige eller megafulde. Der er alt for mange
mennesker derinde. Og musikken er nok for høj”.
Den tygger han lidt på. Så siger han med et smørret smil: ”OK, jeg er med. Projektet går
ud på at spolere den gode stemning: Du vil ha’ skruet ned for musikken; bartenderne
skal være karrige med udskænkningen; og vi skal alle sammen gå tidligt hjem, så vi kan
komme op i god tid til gudstjenesten”.
Rapporten sætter spot på sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Målet er ikke at
”spolere den gode stemning”, men at foretage en grundig kortlægning af de største sik-
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kerhedsproblemer på og omkring danske udskænkningssteder med henblik på at afhjælpe disse problemer. En sådan kortlægning er ikke tidligere blevet udført, hvilket har gjort
det vanskelligt at foretage målrettet og effektivt forebyggelsesarbejde. Hvad er de største
sikkerhedsproblemer i det danske natteliv? Hvor bør der sættes ind med forebyggende
tiltag? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for rapporten, der er den første og mest
omfangsrige af i alt to rapporter fra projekt ”Fest i trygge rammer”. Den anden rapport
udkommer senere på året, og her gøres der rede for, hvordan man via forebyggelse og
lovgivning bedst reducerer sikkerhedsproblemerne på og omkring danske udskænkningssteder. Eftersom det især er unge, der kommer til skade i nattelivet, har undersøgelsen
primært fokus på udskænkningssteder, der besøges af et ungt klientel i aldersgruppen 15
til 35 år. Rapporten kan i sin helhed læses eller downloades her
Som det tidligere er meldt ud og blev debatteret på SSP-Samrådets Generalforsamling,
så arbejdes der intens og seriøst med et nationalt koncept til afvikling af Ungeprofilundersøgelser, hvor SSP-Samrådet er tovholder. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med en kvalificering af ”spørgeskemadelen”, ligesom der er fremsendt ansøgninger til to store fonde om finansiering af tiltaget i de første 3 – 5 år (udvikling, gennemførelse, implementering og evaluering). Når der er yderligere nyt på denne front
meldes der ud til SSP-kredsene – men under alle omstændigheder er tidsplanen, at konceptet udbydes til brug for interesserede kommuner i 2015.
Studietur til Belfast.

Fra mandag d. 5. til torsdag d. 8. maj deltog
13 SSP-konsulenter (12 fra Sjæland og 1 fra
Jylland) repræsentanter fra SSP i kommunerne, to fra Grib Konflikten, en konfliktrådsmægler, en repræsentant for Rigspolitiets forebyggelsesafdeling og ikke mindst Formand for
Retsudvalget Karina Lorentzen i studieturen til
Belfast i Nordirland, for at bliver klogere på
”Conferencing” og andre Restorative Justice
praksisser i byen. Delegationen blev beriget
med undervisning om The Belfast Balanced
Model. Der var møder med en dommer, anklagemyndigheden, en politimand og Youth Restorative Justice system, med en ung (som havde begået en straffelovsovertrædelse) og
hans far, en afdelingsleder på en skole, hvor vi hørte om, hvordan de brugte konfliktmægling i skolen og forøgede trivsel, et besøg til et Restorative Justice Community Center og meget mere. Deltagerne fik en hel masse med hjem, både til inspiration til deres
egne kommuner samt stof til at rejse en debat om alternativer til eller forbedring af det
nuværende ungdomsretssystem. Tre tinge skilte sig ud vedr. ”Conferencing”:
1) Det er billigere end fængsling
2) Det er mere effektivt som sanktionssystem i forhold til recidiv
3) Det tager meget mere hensyn til offeret end det almindelige retssystem.
Der vil senere komme en mere uddybende rapport, der lægges på hjemmesiden. Et af
højdepunkterne fra studieturen var også, at vores vært Tim Chapman havde arrangeret
et møde mellem Karina Lorentzen og den Nordirske Justitsminister, David Thorpes. Billeder fra turen kan ses på SSP-Samrådets Facebook side:
https://www.facebook.com/#!/groups/sspsamraadet/
Har du indslag til Nyhedsbrevet, så er du velkommen til at kontakte ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk – og husk, at der løbende vil blive opdateret med Nyheder, faktuelle ting og tilbud om kurser m.m. på www.ssp-samraadet.dk
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