
Fredags Summary 
-  opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Partierne bag finansloven er også i gang med at lave supplerende aftaler. Blandt andet den såkaldte 
’tryghedspakke’. Vi omtalte tidligere på ugen, at en del af ’tryghedspakken’ er, at blandt andet pjæk 
kan koste forældre til utilpassede unge børnechecken. Men det er ikke kun forældrene, der med 
utryghed kan imødese implementeringen af ’tryghedspakken’, og kommende 
straffeforanstaltninger. Også kommunerne risikerer ifølge et nyt forslag at blive ramt på den i 
forvejen slunkne pengepung, hvis de ikke sørger for at holde deres unge ude af kriminalitet. 
 
Fra KLs side er den umiddelbare udmelding, at partierne bag finansloven – altså Venstre, 
Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - mangler føling med virkelighedens verden, 
når de foreslår at straffe den enkelte kommune økonomisk, hvis der ikke gøres nok mod 
ungdomskriminaliteten. I torsdagens udgave af Berlingske Tidende lufter KL-formand Erik Fabrin 
(V) sin tvivl i forhold til om der overhovedet kan etableres et retfærdigt straffesystem. Og han 
tilføjer: ”Der er jo meget stor forskel på, hvilke problemer de unge har på Nørrebro og Albertslund 
sammenlignet med Gentofte og Rudersdal”. 
 
Frederiksbergs borgmester Mads Lebech (K) er ligeledes skeptisk. Han udtaler i samme 
forbindelse: ”I stedet for at fokusere på hvordan man kan tage penge fra kommunerne, burde man 
fokusere på, hvordan man kan hjælpe kommunerne med at tage hånd om de utilpassede unge”. 
 
I tirsdagens netudgave af Berlingske Tidende udtalte Erik Fabrin desuden: ”Ungdomskriminaliteten 
er kun et problem meget få steder, og der bruger man i forvejen store ressourcer på at bekæmpe 
den”. 
 
Der er således en markant diskrepans imellem udmeldingerne fra KL og partierne bag finansloven. 
Finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i denne uge citeret flere steder for at have udtalt at: 
”Forslaget handler om at kommunerne skal tilskyndes til at holde de unge på dydens smalle sti”. En 
udtalelse og et valg af ord, der peger i retning af at KL befinder sig noget mere i ’øjenhøjde’ med 
landets unge og landets kommunale virkelighed end det synes at være tilfældet for finansministeren. 
 
Repræsentanterne fra Dansk Folkeparti er endnu skarpere og endnu mere kontante i valget af ord. 
Således udtaler Peter Skaarup, næstformand i DF: ”Det er en milepæl for kriminalitetsbekæmpelsen 
blandt de helt unge. Samtidig vil det styrke det præventive arbejde, som kommunerne har forsømt”. 
 
Men Erik Fabrin  fastholder at forligspartierne skyder over målet: ”Vi er jo om nogen interesseret i 
ikke at have problemer med de unge. Men vi mangler stadig at se, hvad det helt præcist er, vi skal 
straffes for. Politikerne må definere, hvad problemet er, hvad de vil gøre ved det og hvilke 
ressourcer man kan sætte af til det”, tilføjer han. 
 
Erik Fabrin har på KLs vegne ønsket en kortlægning af de enkelte kommuners indsats mod 
ungdomskriminalitet, før ”straffen begynder at regne ned over KLs medlemmer”. Det anser FADD 
for at være en særdeles god ide. FADD s råd vil desuden være, at det tydeligt defineres, hvilke 
midler der kan blive tale om at man inddrager, som en del af straffen for ungdomskriminalitet i den 
enkelte kommune. For eksempel vil vi foreslå, at man holder fingrene fra de midler, der netop er 
blevet givet til et nødvendigt facelift til landets mange antikverede skoletoiletter. Det’lort’ de unge 
foretager sig om natten skulle jo helst ikke ende med at influere på skoleelevernes ditto! 
 



Der er afsat 15 millioner i tryghedsaftalen til netop dokumentation af kommunernes indsats overfor 
kriminelle og utilpassede unge, så på det område bliver KL-formanden og kommunerne heldigvis 
imødekommet. 
 
 
Indvandrere bryder den sociale arv var budskabet i samtlige landsdækkende aviser i den forløbne 
uge. Det lykkes stadig flere unge med indvandrerbaggrund at bryde med forældrenes svage 
tilknytning til arbejdsmarkedet og lave uddannelsesniveau. Af den seneste undersøgelse fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed fremgår det, at i dag er 38 procent af de 20-24 årige med 
indvandrerbaggrund i gang med en uddannelse – mod kun ca. 20 procent i 1997. Tal fra 
undersøgelsen viser også, at unge danskere har den laveste sandsynlighed for at bryde den sociale 
arv – sammenlignet med forskellige indvandrergrupper. Undersøgelsen viser også, at indvandrere i 
langt højere grad end danskere lægger vægt på prestige og anerkendelse, når de vælger uddannelse. 
 
I en kommentar til undersøgelsen udtaler integrationskonsulent Mehmet Yuksekkaya, at mange 
unge indvandrere har en stærk motivation for at bryde med deres forældres sociale mønster, fordi de 
har oplevet så mange sociale nederlag i barndommen og deres forældres isolation som følge af ikke 
at klare sig godt på arbejdsmarkedet eller kunne tale ordentlig dansk. 
 
 
Den emokratiske syge. Det er overskriften på torsdagens tankevækkende kronik i Berlingske 
Tidende. Kronikken er skrevet af Karen Ellemann (V), der kigger tilbage på sit første år som 
folkevalgt. Blandt andet beskrives konditionerne for parlamentarisk- og lovgivningsmæssigt arbejde 
indenfor integrations- og familieområdet på en måde, der bestemt giver mening for en forening som 
FADD. Blot et par forhåbentlig appetitvækkende citater, inden weekenden:  
 
”Mange mennesker er ramt af det, man kunne kalde den emokratiske syge – en tilstand hvor man 
forblændet af enkeltsager mener, at politik skal baseres på følelser og fornemmelser – emotioner – i 
stedet for på fornuft og fakta”. 
 
”Det er med andre ord ikke folket, der styrer, men følelser, der styrer folket og politikerne – deraf 
ordet emokrati som supplement til demokrati”. 
 
(Kronikken i sin helhed kan findes på www. Berlingske.dk/kronikker ) 
 
 
God weekend! 
 
                                                                                                                                 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
 
  
 


