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Så nærmer året sin udgang, hvorfor vi lige vil benytte lejligheden til at fremsende årets sidste Nyhedsbrev. Det har været et spændende og hektisk år på SSP-området – men bare rolig intet tyder på,
at det kommende år ikke vil være endnu mere hektisk, spændende og udfordrende – så nyd en velfortjent og hyggelig juleferie og vel mødt i 2018.
Programmet for årsmødet 2018 er nu publiceret og det er
muligt at tilmelde sig her
Årsmødet er denne gang flyttet fra vante omgivelser i
Vingsted til Nyborg Strand, da vi har prioriteret muligheden for at alle kan bo og opholde sig ”under samme tag”.
SSP-kreds Sydsjælland og Lolland-Falster har knoklet det
seneste år og har formået at stykke et virkelig godt og
spændende program sammen – men det kan du selv nærlæse og vurdere, når du går ind på ovenstående link. Der
er god plads på Nyborg Strand, men begrænsninger på de
enkelte workshops, så jo hurtigere du tilmelder dig jo flere
valgmuligheder har du. Tilmeldingsfristen er den 9. februar 2018.
Jørgen Pedersen har efter 10 år på posten som formand
for SSP-Samrådet valgt, at tiden nu er moden for andre
prioriteringer, hvorfor vi på Generalforsamlingen skal
vælge SSP-Samrådets nye formand. Det bliver den femte formand i rækken gennem foreningens 30
årige historie. Kandidaterne til formandsposten vil blive præsenteret sammen med indkaldelse til
Generalforsamlingen, når deadline for ”indmeldelse af kandidatur” udløber den 20. januar 2018.
SSP Introkursus afholdes onsdag og torsdag den 7. og 8. februar 2018 i Fredericia. Der er fortsat
nogle få ledige pladser, hvorfor vi har forlænget tilmeldingsfristen til midten af januar eller når der er
fyldt op. Du kan se programmet og tilmelde dig her
SSP-Samrådet afholder i samarbejde med
DKR og NFC workshoppen ”Unges fester på
offentlige arealer”. Workshoppen afvikles
onsdag den 28. februar 2018 i Kolding. Programmet er lige på trapperne og vil blive
publiceret her
Partnerskabet om Ungeprofilundersøgelsen
har netop i samarbejde med 44 af landets
kommuner gennemført Ungeprofilundersøgelsen med ca. 80.000 respondenter. De
enkelte kommuner har nu mulighed for at
trække rapporter og bearbejde lokale data.
Der vil onsdag den 25. april 2018 blive afviklet en Ungeprofilkonference, hvor Landsrapporten med input og analyser fra forskningsmiljøet vil blive publiceret.
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Regeringens udspil om Ungdomskriminalitet ”Alle handlinger har
konsekvenser” blev efter en lang proces lanceret den 27. oktober
2018. Og da det i skrivende stund ser ud til, at Finansloven også
bliver vedtaget (her er afsat midler til nogle af tiltagene), så tyder
meget på, at udspillet indenfor kort tid skal konkretiseres og munde ud i lovgivning. SSP-Samrådet har skrevet til Justitsminister
Søren Pape Poulsen og Børne- og Socialminister Mai Mercado for
at tilbyde vores viden og kompetencer, når initiativerne på den
forebyggende del i udspillet skal udvikles, konkretiseret og blive til
en del af forebyggelsen af ungdomskriminalitet. SSP-Samrådet har
ligeledes i samarbejde med en række andre interessenter kommenteret på udspillet, som vi håber kommer til at bygge mere på
viden, evidens og erfaringer fra fagkundskaben end på populistiske
holdninger, der formentlig gør mere skade end gavn og tilsigtet.
Regeringens udspil kan findes her, hvor de forskellige initiativer er
beskrevet lidt mere.
KLs har publiceret hæftet ”Forebyggelse af radikalisering – seks
opmærksomhedspunkter”, der kan findes her
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE) har
fået opbygget deres portal og samlet relevant og nødvendig
viden på området – det findes her
NCFE har i forbindelse med den seneste satspuljeaftale fået opgaven at iværksætte en målrettet indsats for at styrke forebyggelsen af rekruttering til bandemiljøerne i Danmark, hvorfor
SSP-samarbejdet i Danmark også vil blive inddraget, således at vi
kan kvalificere indsatsen.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har
samlet en del relevant viden og information om Social kontrol,
som kan findes her
Socialstyrelsen har i øjeblikket praksisnære kurser ”Samarbejde og netværk i forebyggelse af ungdomskriminalitet”, der er et gratis fem dages forløb. Kurserne afvikles af SPUK og tilrettelægges i
tæt dialog med kommunen – se yderligere her
Sundhedsstyrelsen har publiceret et nyt undervisningsmateriale til Erhvervs- og Produktionsskoler,
der skal forebygge brugen af hash – se yderligere her
DR Ultra sætter i uge 4 og 5 fokus på børns grænser i den digitale verden. Indsatsen er lavet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Red Barnet, Børns Vilkår, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Du
kan finde mere information her og her
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Julen er så småt ved at nærme sig og sænke sig over Danmark – ja selv deltagerne i Bandekonflikterne har i et øjebliks klarsyn indset, at deres uhyrlige adfærd er gået over gevind, hvorfor de tilbageværende bandemedlemmer og grupperinger har indgået en ”fredsaftale” – og selvom ikke meget i
vores samfund er helt sikkert, så mener parterne selv, at ”fredsaftalen” er mindst lige så sikker som
konstitueringsaftalerne lige efter Kommunal- og Regionsvalgene eller omkring Finansloven eller når
der indgås ægteskab og parterne bekræfter ”til døden os skiller”, så vi har lov at håbe eller kan krydse fingre 
ALLE ØNSKES EN RIGTIG GOD OG HYGGELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR
PÅ GENSYN I 2018
Har du input du ønsker publiceret i et kommende Nyhedsbrev, så er du meget velkommen til at
fremsende disse til Nyhedsbrevets ansvarshavende redaktør Martin Bannow på mban@halsnaes.dk
– Nyhedsbrevene udgives ca. 3 – 4 gange årligt (eller når vi har noget på hjertet).
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