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Så er Folkemødet 2013 vel overstået.
Med over 60.000 besøgende, over 1.300 events, hovedparten af Folketingets medlemmer, samtlige landets medier, store og små organisationer samt masser af glade,
engagerede og imødekommende mennesker samt dejligt
dansk sommervejr, så gik dagene forrygende og imponerende hurtigt.
SSP-Samrådet deltog for første gang som officiel deltager, hvilket skete i et godt, konstruktivt og frugtbart
partnerskab med DKR, hvor vi havde fælles base (telt)
og samstemmende budskaber bl.a. i form af fokus på
”forebyggelse af ungdomskriminalitet, Sociale overdrivelser, myter og flertalsmisforståelser”.
Vi har valgt at udsende dette lille Nyhedsbrev, der forhåbentlig giver et lille stemningsbillede af SSP-Samrådet på Folkemødet – og så vil
vi selvfølgelig i den kommende tid evaluere på vores erfaringer fra deltagelsen, således at vi står endnu bedre rustet, hvis vi også i 2014 vil forsøge at dagsordensætte SSP-Samrådet og SSP-samarbejdet i Danmark på Folkemødet.
SSP-Samrådet havde base sammen med DKR på Kampeløkken Havn, hvor vi over
de fire dage var i dialog med mange forskellige personer (inkl. politikere) og organisationer, der lagde vejen forbi, ligesom vi deltog i forskellige events arrangeret af
andre organisationer – og som prikken over ”i’et” havde vores egne events.
Med over 1.300 forskellige events over fire dage, så
kan det være svært at overskue programmet, men
det skal siges, at der fra arrangørenes side er gjort
mange gode tiltag for at markedsføre de mange tiltag – både via trykte medier i form af Folkemødeavis
samt på nettet og via apps.
På Folkemødet findes der næsten alt – lige fra den
menige m/k’er, der brænder for sin sag og gerne vil
delagtiggøre omverden heri, hvilket bl.a. kan ske fra
talerstolen på ”Speakers Corner” – over Folketingspolitikere (inkl. stort set samtlige ministre), næsten
alle medier, selvstændige kommunikationskoncerner, små og store organisationer, den engagerede
borger, skoleelever (der måske er beordret af sted)
samt selvfølgelig turisten, der vil opleve fire dage
med demokratiets mangfoldighed.
På Folkemødet er der plads til næsten alle og deres
forskellighed, men det er også tydeligt, at der er
stor forskel på deltagernes økonomiske ballast og
dermed også formåen til at brænde igennem med
events.
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Nogle organisationer ”sprøjtede” det ene arrangement ud efter det andet med kendisser (ikke nødvendigvis med relation til temaet), hvilket selvfølgelig blev til tilløbsstykker, mens andre med mere beskedne budgetter (os) i højere grad satsede på
vores faglige kompetencer og budskaber, hvilket betød et større benarbejde for at
skaffe såvel deltagere som tilhørere, men heldigvis blev det nogle succesfulde
events og dage.
SSP-Samrådet havde valgt at sende en delegation på
tre medarbejdere af sted (Benny Husted, SSP-kreds
Sydøstjylland, Jørgen Pedersen, SSP-kreds Midt- og
Vestjylland og Martin Bannow, SSP-kreds Nordsjælland), ligesom vi fik god hjælp, støtte og opbakning af
andre gode SSP-folk, der deltog på Folkemødet via andre organisationer eller som privatpersoner (Kim Hansen, SSP-kreds Sydøstjylland, Dennis L. Nielsen, SSPkreds Bornholm, Kjeld Pedersen, SSP-kreds Nordsjælland og Lea Fuglsang, SSP-kreds Vestegnen).
Vi havde på forhånd planlagt forskellige events, ligesom vi var inviteret af andre organisationer til at deltage i deres events – af sidstnævnte kan bl.a. nævnes:





Deltagelse i paneldebat om inklusion af unge med temaet ”Ingen uden alle” –
arrangeret af Ungdomsskoleforeningen (Jørgen Pedersen).
Deltagelse i paneldebat ”Bare rolig, der sker ikke noget – eller gør der?” – arrangeret af Danmarks Domstole og Advokatrådet (Martin Bannow)
Deltagelse i arrangementer med ”Mandag Morgen” og Erhvervsstyrelsen (Kim
Hansen)
Deltagelse i paneldebat arrangeret af Ungdommens Røde Kors ”Kan man lave
andet i fængsel end at sælge stoffer?” (Lea Fuglsang)
SSP-Samrådet afholdt 3 succesfulde og velbesøgte
”klikkerseancer”, hvor deltagerne (der var bredt repræsenteret i form af unge, forældre, organisationsfolk
etc.) på en god, kyndig og overskuelig måde blev introduceret til Sociale overdrivelser via 11 spørgsmål om
kriminalitet, rusmidler, tryghed etc.– og hvor meldingen
efterfølgende var meget entydig – det havde været spændende og lærerigt samt glædeligt, at børn og unge er
bedre end deres rygte og deltagernes opfattelse.

Den samme respons fik vi på vores ”Surveyundersøgelse”, hvor vi rundt omkring på Folkemødeområdet og i Allinge stillede tilfældige personer fem hurtige spørgsmål om
deres opfattelse af unges kriminalitetsfrekvens og brug af
rusmidler.
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Endelig havde vi planlagt en politikerdebat med deltagelse af partiernes
rets- og/eller socialordførere omkring
forebyggelse af ungdomskriminalitet,
hvilket vi efter mange arbejdstimer
måtte konstatere var en forgæves
kamp, da de i stort omfang lever efter
devisen ”får vi et bedre tilbud, så zapper vi videre” – og det må vi bare konstatere, på Folkemødet er der mange
tilbud – og ikke mindst for de mest
profilerede politikere.
Heldigvis valgte vi at sadle om – og fik
i stedet lavet aftaler med en palet af meget kompetente og for vores område væsentlig mere interessante og relevante repræsentanter, idet vi fredag eftermiddag
afholdt paneldebatten ”Hvordan styrkes forebyggelsen af ungdomskriminalitet?”
med deltagelse af Knud Aarup, Direktør i Socialstyrelsen, Hanne Dollerup, Næstformand i Børne- og kulturchefforeningen, Frode Sørensen, KL og FU-medlem i
DKR, Tine Roos Nørgaard, Formand for
Socialudvalget i Kolding Kommune og Jørgen Pedersen, Formand for SSPSamrådet.
Det blev en både spændende, livlig og konstruktiv debat, hvor alle deltagerne bød ind
med skarpe meninger, holdninger og bud
på, hvordan vi hver især (kommuner og
instanser) samt i samlet flok kan optimere
og intensivere indsatsen, så vi også i højere
grad inkluderer de unge i ”gråzonen” til et
liv på ”solsiden”.
Det lykkes os også at skabe kontakt til Justitsminister Morten Bødskov, der under et travlt
Folkemøde lagde vejen forbi DKR og SSPSamrådets telt, hvor der blev tid til en lille snak
samt at berige ham med vores nye Go Card.
Morten Bødskov kommenterede i øvrigt den seneste rapport fra ministeriets forskningskontor med
flg. citat: ”Det er ufatteligt glædeligt, at ungdomskriminaliteten styrtdykker. Jo flere unge, vi
kan holde ude af kriminalitet, jo flere unge er jo
sikret et liv.”
Morten Bødskov benytter mange lejligheder til at
fremhæve SSP-samarbejdet som noget unikt (og
som man rundt omkring i verden kigger med en beundring til), og også som et
samarbejde, der rummer muligheder for at løfte opgaver, der kræver, at man lægger ”kasketten” på hylden og arbejder helhedsorienteret.
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Andre citater fra besøgende og gode venner:
Linda Nielsen, formand for Det Kriminalpræventive
Råd og juraprofessor ved Københavns Universitet, peger på samarbejdet mellem skoler, socialforvaltningen
og politi, den såkaldte SSP-indsats, som udslagsgivende for den faldende ungdomskriminalitet.
”Det virker, som om der er kommet en bredere interesse for det forebyggende arbejde end tidligere. Både
politiet og kommunerne er begyndt at gå meget mere
ind i arbejdet,” siger Linda Nielsen.
Linda Nielsen deltog på hele Folkemødet og var en flittig ”gæst” i vores telt til samtlige seancer, ligesom hun
blev benyttet i forskellige events – bl.a. i paneldebat
sammen med Justitsministeren og Formanden for Børnerådet.
Dennis L. Nielsen, SSP-kreds Bornholm
”Det er ikke kun mig, der synes, at I gjorde et godt
indtryk her på øen. På vores Mandagsmøde udtrykte
alle; Ungdomsskolefolk, sagsbehandlere, politi dette også chefen for Børne Familie Centret kom forbi og
sagde ”sikke gode folk” Jeg var imponeret over, hvad
I havde med, og hvordan I havde lagt det op!”
Kjeld Pedersen, SSP-kreds Nordsjælland og Folkemødedeltagere som privatperson
”Jeg syntes, det var kanon godt, det jeg oplevede
sammen med jer. Det var og er rigtigt at deltage
sammen med DKR. Der var over 1.300 events og flere hundrede organisationer, og der er ingen grund til
at være solo i den store sammenhæng. Jeg tror, det er godt med få, men gode seancer, for at få deltagernes prioritering. Nogle gange skulle jeg og min kone vælge
mellem flere hundrede tilbud fra kl. 9 til 10 eller fra kl. 13 til 14. Det er overvældende. Derfor få men appetitvækkende seancer tror jeg, og så ellers være til stede
sammen med DKR hele folkemødet.”
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ANDRE STEMNINGSBILLEDER FRA FOLKEMØDET 2013:

SSP-Samrådet ønsker alle en rigtig god, hyggelige, afslappende
og forhåbentlig solrig sommer
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