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Den	  kriminelle	  lavalder	  -‐	  ingen	  lavere?	  
	  
Flere	  politikeres	  forslag	  om	  nedsættelse	  af	  den	  kriminelle	  lavalder,	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  både	  taler	  mod	  
bedrevidende	  og	  gør	  sig	  til	  talsmænd	  for	  signalpolitisk	  populisme:	  Valgkampen	  er	  i	  gang	  ...	  
Et	  faktum,	  der	  ikke	  ofres	  opmærksomhed	  i	  debatten	  er,	  at	  danske	  børn	  og	  unge	  er	  blevet	  mindre	  kriminelle	  
....	  for	  syvende	  år	  i	  træk!	  
Af	  en	  rapport	  fra	  Justitsministeriet	  fra	  marts	  i	  år	  fremgår	  det,	  at	  antallet	  af	  mistanker	  og	  sigtelser	  mod	  10-‐
17-‐årige	  næsten	  er	  halveret	  fra	  2006	  til	  2013.	  
Alligevel	  har	  4	  piger	  fra	  Amager	  tiltrukket	  sig	  så	  meget	  opmærksomhed,	  at	  nogle	  politikere	  har	  følt	  sig	  
kaldet	  til	  at	  gå	  i	  straffe-‐mode.	  
Fraværet	  i	  den	  debat	  -‐	  af	  eksperter,	  der	  ved	  noget	  om	  børn,	  behandling,	  kriminalitet	  og	  straf	  har	  været	  
slående...	  	  
"Bortset	  fra	  enkelte	  fantaster	  og	  frafaldne	  (fra	  blandt	  andet	  vores	  egne	  rækker)	  er	  det	  vanskeligt	  at	  
forestille	  sig	  en	  folkelig	  opbakning	  til	  ønskerne.	  Fordi	  hvad	  er	  det	  fortalerne	  for	  hårdt-‐mod-‐hårdt-‐
pædagogikken	  egentlig	  vil:	  De	  vil	  stemple,	  straffe,	  placere	  skyld	  og	  ekskludere.	  Som	  vi	  kender	  det	  fra	  lande,	  
vi	  ikke	  plejer	  at	  sammenligne	  os	  med,	  når	  det	  handler	  om	  behandlingen	  af	  børn,	  der	  har	  begået	  kriminalitet	  
",	  siger	  Søren	  Skjødt,	  formand	  for	  FADD.	  
	  
Og	  fortsætter:	  "En	  hilsen	  fra	  os	  der	  til	  dagligt	  arbejder	  med	  børnene	  og	  de	  unge	  skulle	  være	  den,	  at	  straf	  
ikke	  hjælper,	  og	  at	  vi	  allerede	  har	  de	  nødvendige	  værktøjer.	  
Der	  ER	  for	  eksempel	  allerede	  mulighed	  for	  via	  Serviceloven,	  at	  anbringe	  børn	  helt	  ned	  til	  12	  år	  på	  en	  sikret	  
institution.	  Det	  foregår	  bare	  ikke	  efter	  straffelovens	  bestemmelser,	  men	  derimod	  efter	  beslutning	  af	  den	  
socialfaglige	  ekspertise	  i	  en	  kommune.	  
Det	  ligger	  til	  højrebenet:	  Vi	  kan	  bare	  bruge	  den	  …"	  
	  
I	  den	  forbindelse	  anerkender	  vi,	  at	  der	  findes	  et	  lille	  antal	  unge,	  der	  udviser	  så	  grænseoverskridende	  
adfærd	  og	  som	  er	  i	  så	  alvorlig	  fejludvikling,	  at	  der	  skal	  etableres	  en	  meget	  massiv	  og	  insisterende	  indsats	  
omkring	  dem.	  	  
Det	  afgørende	  for	  os	  er,	  HVEM,	  der	  træffer	  beslutningen,	  med	  HVILKEN	  kompetence	  og	  HVAD	  HVEM	  
efterfølgende	  skal	  sætte	  i	  gang.	  
Når	  det	  er	  sagt,	  så	  ved	  vi,	  at	  den	  bedste	  beskyttelse	  af	  såvel	  udsatte	  børn	  og	  unge	  som	  civilsamfund	  og	  
potentielle	  ofre	  er	  den	  rettidige	  indsats	  med	  inddragelse	  af	  eksisterende	  viden,	  forældre,	  ressource-‐
personer,	  børnehaver,	  skoler	  m.m.	  
Hvilket	  kommunerne	  over	  en	  bred	  front	  i	  disse	  år	  ser	  ud	  til	  at	  være	  parate	  til	  at	  overse	  …	  
	  
Hvis	  det	  samfundsmæssige	  svar	  til	  udsatte	  børn	  og	  unge	  bliver	  straf	  –	  så	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  vores	  alle	  
sammens	  afmagt.	  
Men	  udsatte	  børn	  og	  unge	  skal	  ikke	  udsættes	  vores	  for	  afmagt,	  men	  	  for	  vores	  faglighed,	  handlekraft	  og	  
omsorg.	  
I	  Danmark	  har	  vi	  en	  tradition	  for,	  at	  vi	  bruger	  hjernen	  -‐	  og	  ikke	  maven	  og	  overarmen	  til	  at	  træffe	  
beslutninger	  med,	  når	  vi	  skal	  vurdere	  forhold	  som	  skyld,	  ansvar	  og	  konsekvenser.	  	  
Lad	  os	  blive	  ved	  med	  det	  ...	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Søren	  Skjødt,	  formand	  for	  FADD	  –	  foreningen	  af	  døgn-‐	  og	  dagtilbud	  for	  udsatte	  børn	  og	  unge	  
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