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Her på tærsklen til sommeren, hvor de fleste fortsat tilstræber at afholde lidt ferie og på
den måde lade batterierne op til nye og spændende udfordringer, vil vi lige sende et lille
Nyhedsbrev på gaden.
Nyhedsbrevet er nu blevet en fast bestanddel af vores måde at kommunikere ud til mange interessenter i SSP-samarbejdet – og vi forsøger at overholde vores egen målsætning
om at udkomme ca. fire gange årligt, hvorfor nogle indslag formentlig også vil være
”kendt viden” for nogle modtagere, mens det måske ikke er nået helt ud i netværket for
andre.
SSP-Samrådet holdt traditionen tro Årsmøde i uge 12. Årsmødet blev igen i år et tilløbsstykke, hvor vi samlede over 230 deltagere fra ca. 80 af vores 95 medlemskommuner
samt samarbejdspartnere fra forskellige organisationer. Der skal fra bestyrelsen lyde en
stor tak til de fremmødte for deres store engagement under arrangementet samt ikke
mindst til SSP-kreds Midt- og Vestsjælland for deres store indsats med planlægning og
afvikling af Årsmødet. Det er planen, at der udarbejdes en skriftlig opsamling fra de faglige input, der publiceres på hjemmesiden, hvor også de lovede power point fra oplægsholderne vil være at finde.
På Generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen idéen om oprettelse af ”Fagudvalg”.
Bestyrelsen har som aftalt arbejdet videre med processen på vores døgnmøde i maj – og
vi er ud fra det arbejde samt tilbagemeldinger fra medlemmerne nået frem til, at vi foreløbig vil nedsætte fire fagudvalg med temaerne ”National læseplan”, ”Opsøgende arbejde
(Gadeplan)”, ”Restorative Justice (Genoprettende ret)” og ”Kriminalitetsforebyggende
arbejde for unge 16 – 25 årige (SSP+)”. Der ligger lidt mere uddybende om de enkelte
fagudvalg på hjemmesiden - herunder om kontaktpersoner, tidsplaner, kommissorier etc.
Vi håber meget, at fagudvalgene bliver løbet godt i gang, og de bliver en konstruktiv inspirationskilde til gavn for medlemmerne af SSP-Samrådet og dets netværk.
Den 2. oktober 2012 afholder SSP-Samrådet i samarbejde med Ungdomsringen en temadag, hvor vi sætter fokus på ”skolefravær/drop out”. Temadagen vil være sammensat med både faglige/teoretiske input samt workshops med eksempler fra konkrete
indsatser. Herudover er det vores intention, at der på hjemmesiden kommer en ”værktøjskasse” med afprøvede indsatser til inspiration og brug for andre interessenter. Du vil
inden længe modtage en mail med invitation hertil, ligesom program med uddybende
information om dagens indhold om kort tid vil være at finde på hjemmesiderne
www.ungdomsringen.dk og www.ssp-samraadet.dk – her vil du også kunne tilmelde dig.
SSP-Samrådet bliver med jævne mellemrum kontaktet af medierne i forhold til både
konkrete samt mere generelle sager. Vi har udfærdiget en ”Mediestrategi”, der ligger på
hjemmesiden. Mediestrategien er et forsøg på at have en konstruktiv tilgang til medierne, men vi er både klar over og bevidste om, at det er et område, hvor vi på ingen måde
er eller kan være styrende på dagsorden – men vi gør vores bedste 
Apropos ovenstående, så er SSP-Samrådet blevet kontaktet af Danske Kommuner i
forbindelse med udarbejdelse af en artikel om SSP-arbejdet i Danmark. Danske Kommuner har været i tæt dialog med og fulgt Charlie Lywood fra Furesø over en periode, hvilket der er kommet en interessant og læseværdig artikel ud af. Du kan læse artiklen på
hjemmesiden.
SSP-Samrådet har aldrig i sin snart 25 år lange historie pralet af, at vi var en organisation, der var toneangivende på nye elektroniske (sociale og/eller digitale) medier, men vi
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har med de muligheder vi er i besiddelse af, forsøgt at tilegne os nogle kompetencer herpå, samt trods alt have nogle ambitioner om, at vi har en hjemmeside, der er opdateret
med relevante oplysninger om organisationen og dens medlemmer, ligesom vi ikke er
blege for at kaste os ud på de vilde vover – så ”fagre nye verden” betyder også, at vi nu
er på Facebook (meld dig gerne ind i Facebookgruppen via hjemmesiden) samt har ”udviklet” en QR-kode til SSP-Samrådet – og måske er der en APP på vej, ligesom vi er åbne for ”hvad tiden og udviklingen byder”.
DKR har gennem en længere periode arbejdet på at gennemskrive den tidligere publikation om ”SSP-samarbejdet”, hvilket er sket i bl.a. tæt samarbejde med SSP-Samrådet.
Publikationen ”SSP – en guide til samarbejdet” blev lanceret på SSP-Samrådets Årsmøde, ligesom den blev omdelt på Den kriminalpræventive dag på Brøndby stadion i
marts. Publikationen kan bestilles og downloades på www.dkr.dk
Gør jer selv den tjeneste at læse publikationen igennem samt mangfoldiggør den rundt
om i jeres lokale netværk (specielt på ledelsesniveau samt i Lokal- og Kredsrådene), da
den ellers risikerer at leve et stille liv og blot samle støv, hvilket hverken publikationen
eller SSP-samarbejdet er tjent med.
Socialstyrelsen har udgivet en publikation ”Hele vejen rundt” omkring arbejdet med
unge og rusmidler. Publikationen beskriver på en god og konstruktiv måde forskellige
opmærksomhedspunkter og stadier, der er vigtige i arbejdet med unge, der har et bekymrende forbrug/misbrug af rusmidler. Publikationen kan downloades fra hjemmesiden
eller hos Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen har udfærdiget rapporten ”Forebyggelse af kriminalitet blandt børn
og unge – evidens og erfaringsopsamling”, der kan downloades på deres hjemmeside. Publikationen er både overskuelig og læseværdig, hvorfor du nok bør kigge forbi 
Socialstyrelsen (VISO) har i henhold til Lov om Social Service (LSS) § 13 stk. 4 som en af
deres opgaver at råde og vejlede kommunerne i forbindelse med indsatser mod ungdomskriminalitet – ligesom kommunerne i LSS § 19 stk. 3 skal udarbejde en ”sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet”.
Der er i den forbindelse udgivet en lille folder ”Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet (spørg VISO)”, der uddyber deres tilbud.
Social- og Integrationsministeriet arbejder med forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme, og har udarbejdet fem publikationer herom samt to forskningsrapporter –
de fleste findes på SSP-Samrådets hjemmeside, hvor de kan downloades, ligesom de kan
bestilles i en mere ”indbydende udgave” i Ministeriet.
Den 1. marts 2012 blev den kriminelle lavalder ændret, så den igen er 15 år. I forbindelse med lovændringen blev det samtidig præciseret, at unge lovovertrædere under 15
år skulle ”nulstilles”, således at de ikke skulle afsone idømte straffe, ligesom vilkår fastsat i forbindelse med eksempelvis betingede domme bortfalder – se eventuelt yderligere
på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140651
Udover den kriminelle lavalder, der er ændret, så er der også sket ændringer i våbenloven, hvor den tidligere ”knivlov” er blevet lempet en smule, således at det ikke længere
automatisk udløser ubetinget fængsel ved besiddelse af ulovlig kniv – se evt. mere på
www.jm.dk
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SSP-området er jo bredt favnende, hvorfor vi også lige vil nævne ændringerne omkring
aldersgrænserne i forhold til kørsel på ”lille knallert”, der tidligere blev varslet til at blive nedsat til 15 år, men igen fastholdes på 16 år – se evt. yderligere på www.jm.dk
Justitsministeriets Forskningskontor har i april 2012 udgivet rapporten ”Varetægtsfængsling af unge under 18 år – korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010”,
hvoraf det fremgår, at unge i højere grad end tidligere antaget og oplyst bliver varetægtsfængslet i surrogat (som loven, konventionerne og intentionerne også foreskriver) –
og kun i mindre omfang i arrest.
Justitsministeriet Forskningskontor har endvidere i april 2012 udgivet rapporten ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001 – 2011”, der for alle aldersgrupper (10
– 17 årige) viser et markant fald i forhold til den registrerede børne- og ungdomskriminalitet i perioden. Begge rapporter findes på www.jm.dk hvor ovenstående uddybes i tekst
og tal.
SSP & Forebyggelse i Esbjerg har udarbejdet og publiceret materialet ”konstruktiv
konflikthåndtering i grundskolen”. Du kan læse yderligere herom på SSP-Samrådets
hjemmeside, ligesom du også kan besøge hjemmesiden i Esbjerg, hvor du bl.a. kan finde
kontaktdata, hvis du vil høre mere herom.
Ovenstående er endnu et godt eksempel på, at der rundt om i landet findes imponerende
meget materiale til forebyggelse – og hvis vi bruger hinandens viden, muligheder og
kompetencer i netværket, kan vi komme rigtig langt.
Det er ofte ikke vores indtryk, at vi mangler redskaber og metoder, men nok snarere, at
de mange gode tiltag i stor udstrækning ikke bliver mangfoldiggjort og/eller implementeret i tilstrækkelig grad, hvorved der bliver ”spildt” mange guldkorn og ressourcer.
Så vi vil igen benytte lejligheden og opfordre til – DEL OG BERIG hinanden til gavn og
glæde for det forebyggende arbejde i Danmark.
Som det også fremgik af formandens beretning på Generalforsamlingen (kan bl.a. læses
på hjemmesiden), så er SSP i den grad nået ud over landets grænser, hvilket fortsat
er tilfældet, da Jørgen Pedersen i maj var til ”Nordisk Topmøde” på Island, ligesom Charlie Lywood har været en tur i Georgien (se yderligere på hjemmesiden), hvor han i Tbilisi
berigede delegerede fra Armenien, Aserbajdsjan, Ukraine, Moldavien og Georgien om den
danske SSP-model.
SSP-Samrådet (Jørgen Pedersen) var med som gæst og oplægsholder, da DKR den 22.
maj havde besøg af en delegation fra KRÅD (Det Kriminalpræventive Råd i Norge),
der mødte med 18 personer fra deres bestyrelse og sekretariat.
De havde bl.a. ønsket at få et oplæg om SSP-modellen i Danmark. Jørgen Pedersen kom i
sit oplæg ind på § 115 og formålet med SSP i Danmark, samt vores måde at organisere
det nationale SSP-samarbejde på i SSP-Samrådet, ligesom der også var tid til at komme
ind på nogle af de udfordringer, forskellige vilkår samt dilemmaer vi alle møder i dagligdagen inden for SSP-samarbejdet.
I Norge arbejder man på at opbygge et SLT-system (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) i alle kommuner. Der blev skabt kontakt til lederen af dette tiltag,
og det blev aftalt, at vi skulle fortsætte dialogen fremover.
PET deltog også i mødet, hvor Kasper No Behrens kom med et flot oplæg om den nye
vinkel på forebyggelse af radikalisering i tæt samarbejde med Politi og SSP-medarbejdere
landet over, så der var god samklang i de to oplæg.
Det bliver spændende at se, om SSP-Samrådet kan være med til at udvikle en norsk model, hvor de også får en § 115. De første frø er nu sået.
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Den 1. marts 2012 deltog ca. 50 personer fra forskellige virksomheder, organisationer,
foreninger og brancher i en 14 timers Camp ”Ekstremt lokalt” om forebyggelse af
hadforbrydelser og intolerance i Danmark.
Campen var arrangeret af Justitsministeriet, Social- og Integrationsministeriet og PET.
Dagen startede med indlæg fra henholdsvis Morten Bødskov, Karen Hækkerup samt Jacob Scharf, hvorefter seks grupper arbejdede intensivt i ca. 12 timer med seks forskellige
temaer med henblik på at præsentere konkrete initiativer for ministrene først på aftenen.
Det blev en spændende (og hård) dag med konstruktive fremlæggelser, der blev kvitteret
med positiv feedback fra de tre arrangører, hvor bl.a. Justitsminister Morten Bødskov
brugte ¾ dele af sin taletid til at fremhæve SSP-samarbejdet i Danmark som en vigtig og
konstruktiv aktør og samarbejdsform.
Der er udfærdiget et arbejdspapir fra Campen til internt brug samt en mere redigeret
opsamling af resultaterne fra arrangementet, der ligger på hjemmesiden.
Sammen med andre aktører på det kriminalpræventive område (bl.a. DKR og VISO) har
SSP-Samrådet deltaget i et møde i Social- og Integrationsministeriet omkring Regeringens indsats over for kriminelle børn og unge.
Der var tidligere lagt op til en proces, hvor vi som praktikere skulle komme med input fra
den virkelige verden, men dette ændrede sig af forskellige årsager (ministeriets kontaktperson skiftede funktion, tidspres m.m.) – men som altid mødte vi positive og konstruktive op og benyttede lejligheden til at give vores besyv herpå samt dagsordensætte nogle
vigtige SSP-vinkler. Vi vil bibeholde kontakten til ministeriet i håb om, at vi fremadrettet
bliver en naturlig partner, når der er kriminalpræventive punkter på dagsorden.
Bestyrelsen har konstitueret sig og fordelt forskellige poster i diverse udvalg og arbejdsgrupper samt uddelegeret ansvarsområder i forhold til relevante samarbejdspartnere – du kan på hjemmesiden se yderligere herom.
Bestyrelsen har fastlagt møderækken for denne periode, hvor vi mødes den 7. og 8.
maj 2012 (er afholdt), den 29. august 2012 (med deltagelse af næstformændene) og
hvor vi regner med at Socialstyrelsen deltager, den 22. november 2012 med deltagelse
af NEC samt den 23. januar 2013.
På hjemmesiden ligger referater fra bestyrelsesmøderne, hvor du forhåbentlig kan berige
dig med ”livet i SSP-Samrådet”, men du er jo også altid velkommen til at kontakte din
bestyrelsesrepræsentant for uddybende informationer og/eller gode input.
Årsmødet 2013 er lagt i kyndige hænder i SSP-kreds Københavns Vestegn, der allerede
har haft konstruktive drøftelser i forhold til indholdet. Det er lige en postgang for tidligt
at løfte sløret for programmet, men vi kan dog oplyse, at Årsmødet afholdes tirsdag –
torsdag den 19. – 21. marts 2013 på Vingsted Centret.
I (marts) 2013 vil SSP-Samrådet kunne fejre sit 25 års jubilæum, hvilket vi selvfølgelig vil markere efter alle kunstens regler (eller hvordan det nu økonomisk og ressourcemæssig lader sig gøre). Har du materiale fra den spæde start, input til ”event” eller
andet, der kan markere jubilæet samt ”sende” SSP-Samrådet godt på vej mod de kommende 25 år, så send dette på mail til mban@halsnaes.dk, der vil samle og videredistribuere materialet til Sekretariatet for SSP-Samrådets Jubilæum (en arbejdsgruppe).
Her på falderebet til Nyhedsbrevets udsendelse har der i medierne været fokus på en
ph.d. afhandling, der ud fra 9 måneders feltarbejde i to danske ghettoer (hvis sådanne
findes eller måske udsatte boligområder eller måske snarere to store boligområder) kon-
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kluderer, at unge indvandrere nærer dyb mistillid til opsøgende medarbejdere i
SSP-samarbejdet, eftersom de opsøgende medarbejdere videregiver fortrolige oplysninger om kriminalitet til politiet.
Ph.d. afhandlingen er formentlig et godt og konstruktivt indspark omkring etik, moral og
daglig praksis – men samtidig er i hvert fald også en del af mediedækningen et godt eksempel på, hvor unuanceret og ukritisk tingene bliver fremstillet, når man vælger at
vinkle historien og generalisere på baggrund af nogle få (men uden tvivl veldokumenterede) episoder/udtalelser/oplevelser i et forholdsvis begrænset del af Danmark – altså
bliver historien (i pressen) mere sort/hvid end virkelighedsbilledet reelt er.
Du kan læse yderligere på www.videnskab.dk samt Google afhandlingen ”Framing trust
at the street level”, der blev forsvaret på RUC den 12. juni 2012.
Har du input til Nyhedsbrevet kan disse sendes til Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– ligesom du også har mulighed for at gøre hjemmesiden mere aktuel og interessant ved
at kontakte Ole Rasmussen på oras@sonderborg.dk
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god og hyggelig samt
forhåbentlig varm og afslappende sommer og ferie.

SSP-Samrådet – www.ssp-samraadet.dk – SSP-Samrådet

5

