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Justitsminister Søren Pape Poulsen
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Den 29. januar 2018
Kære Søren Pape Poulsen.
Ang. Regeringens udspil om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet
Børnesagens Fællesråd (BF) følger med interesse den udvikling, som ungdomskriminaliteten har
gennemgået i de senere år og noterer med stor tilfredshed, at regeringen er kommet med en
reform mod ungdomskriminalitet kaldet ”Alle handlinger har konsekvenser”.
Det er positivt at konstatere, at statistikkerne viser, at kurven for ungdomskriminalitet er faldende,
og at regeringen vil gøre noget for at hjælpe den lille gruppe af unge, som er blevet en fast del af
det kriminelle miljø.
BF finder, at der er mange gode forslag i udspillet ”Alle handlinger har konsekvenser”, især at børn
ikke skal i fængsel.
Endvidere kan BF pege på:


en styrkelse af forebyggelsen af ungdomskriminalitet og indsatsen over for
kriminalitetstruede børn og unge



gavnlighed af den tværfaglige, helhedsorienterede indsats



beskrivelse af en genoprettende ret og hvordan den kan inddrages i dansk bekæmpelse af
ungdomskriminalitet



nye indsatser, der bygger på tilgængelig viden om, hvad der virker i bekæmpelsen af
ungdomskriminaliteten



fokus på konsekvens af ungdomskriminalitet i en juridisk og en social kontekst



en ungeindsats som er forebyggende og uddannende snarere end straffende



økonomiske beregninger og vurderinger af udgifter til forebyggelse holdt op mod
omkostninger til sanktioner, rehabilitering og etablering af nye systemer over for unge
kriminelle.

Børnesagens Fællesråds øvrige bemærkninger
BF er meget bekymret over indførelse af en ungelavalder, som er utydelig fra en kriminel lavalder,
og Fællesrådet støtter ikke forslaget om en ungelavalder.
BF finder, at et forslag om et evt. ungekriminalitetsnævn både bør afføde krav om, at alle
medlemmer heraf modtager børnefaglig videreuddannelse.
Et ungekriminalitetsnævn bør endvidere koordineres med de eksisterende socialfaglige instanser
og forankres i det kommunale system.
Regeringen foreslår endvidere, at en straksreaktion f.eks. kan være at møde op på den lokale
brandstation og vaske brandbiler eller rydde op efter begået hærværk.
Fællesrådet er imod børnearbejde. Det er efter arbejdsmiljøloven kun lettere arbejde de 13 årige
og unge, der ikke er gået ud af 9. klasse, må udføre. Praktikforløb hos offentlige og private
arbejdsgivere er også arbejde.
BF støtter derfor ikke forslaget om, at en 12 årig kan pålægges arbejde som en del af et ungepålæg
eller forbedringsforløb.
De foreslåede eksempler skal uddybes, så de målrettes de unge, der både er fyldt 13 år og gået ud
af 9. klasse.
Det er positivt at inddrage forældre i forebyggelsen af kriminalitet, men Fællesrådet stiller
spørgsmål ved, om forældrepålæg i form af økonomiske sanktioner og oprydning efter hærværk er
den rigtige vej at gå.
BF ønsker ikke øgede magtbeføjelser i de sikrede institutioner og kan ikke støtte dette forslag.
Børnesagens Fællesråd ser frem til et lovforslag med uddybende lovbemærkninger om et nærmere
forslag til det fortsatte arbejde i bekæmpelsen af ungdomskriminalitet.

Venlige hilsener
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