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Velkommen til Børnesagens Fællesråd
6. nationale konference om unge

Unge - Vold - Kriminalitet

Torsdag den 20. november 2008

Unge, der begår vold og kriminalitet, fylder meget i medierne. Alene derfor er der god grund til at gå 
i dybden og se på de unges baggrund, hvilke forhold fører til vold og kriminalitet, hvordan når vi de 
marginaliserede unge, og hvad kan vi gøre for at dæmme op for ungdomskriminalitet og vold blandt 
unge?

Hvilke kriminalpræventive tiltag og - metoder virker?

Formålet med konferencen er
At fokusere på de unge, der er i risiko for at udvikle sig til voldelige og kriminelle•	
At give mulighed for udveksling af faglige synspunkter på tværs af sektorer og fag•	
At sprede viden om nye tanker og tiltag inden for volds – og  kriminalitetsbekæmpelse•	
 At øge opmærksomheden og den tværgående indsats over for kriminalitet og vold blandt unge•	
At give mulighed for at netværke med nye kolleger•	

Konferencens tema vil blandt andet blive belyst af
Aydin Soei, journalist, forfatter, har skrevet bogen Skyld – historien om mordet på Antonio Curra. 
Bogen om to tyrkiske teenagefætre, der i august 2003 slog en italiensk rygsækturist ihjel. I bogen 
følges de to drenges vej ind i en kriminel løbebane, og fortæller en generel historie om, hvordan 
det er gået galt for mange af de gamle indvandreres børn. Ud fra fætrenes historie givers et indblik 
i en del af årsagen til, at Danmark kører på fjerde årti med en integrationsindsats, der hidtil ikke har 
kunnet forhindre, at medborgere med indvandrerbaggrund har et lavere uddannelsesniveau en 
gennemsnittet og er overrepræsenteret i såvel kriminalitets - som ledighedsstatistikker.

Anette Storgaard, lektor, lic.jur. i strafferet og kriminologi på Juridisk Institut, Århus Universitet. 
De unges kriminalitet nyder stor politisk opmærksomhed. Man fristes til at tro, at dette skyldes 
en stigende mængde, men det er ikke givet, at det er sådan det hænger sammen. Hvad er 
kriminalitet og hvordan kan vi vide, hvor meget der findes. Hvordan ser reglerne om håndtering 
af unge lovovertrædere ud og hvordan bruges de i praksis.

Karin Kildedal, socialrådgiver, cand.scient.soc., PHD. Oplægget indeholder refleksioner over, 
hvilke krav samfundet stiller til det socialpædagogiske arbejde med anbragte børn og unge. 
Dette eksemplificeres ved eksempler fra forskning i nogle socialpædagogiske opholdssteder.

Herudover er der interessante indlæg og debat om: Hvem er de unge, hvordan kan der forebygges og 
hvad virker.

Vel mødt til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge piger og drenge.

Geert Jørgensen
Formand

Velkommen

Børnesagens Fællesråd



Program

09.00 Ankomst, indskrivning og morgenkaffe

09.30 Velkomst  
 v/ Geert Jørgensen, formand Børnesagens Fællesråd

09.45  Skyld – historien bag mordet på Antonio Curre   
v/ Aydin Soeri, journalist, næstformand i foreningen Ansvarlig Presse

11.00 Pause

11.30 Unge og straf   
 v/ Anette Storgård, lektor, lic.jur. Århus Universitet

12.45 Frokost

13.45  Vold som udtryksmiddel – hvem er de unge, hvordan forebygges og hvad virker  
 Lars Nicolai Jensen, vicepolitiinspektør og leder af Den Kriminalpræventive Afdeling
 Jørgen Toft Kristensen, centerleder, Himmerlands Rådgivningscenter
 Vibeke Pedersen, souschef og metodeudvikler, Villa Fem, Helsingør
 Bo Ertmann, forskningsleder, Teori og Metodecentret

14.45 Paneldebat og debat med salen – ordstyrer Geert Jørgensen

15.15 Pause

15.30  Hvilke krav stiller tiden til det pædagogiske arbejde – belyst ved konkrete eksempler  
v/ Karin Kildedal, lektor, cand.scient.soc., PHD, Ålborg Universitet

16.30 Opsamling og afslutning  
 v/ Geert Jørgensen, formand
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Praktiske oplysninger

Børnesagens Fællesråds 6. nationale Ungekonference

Unge - Vold - Kriminalitet

Tid og sted Middelfart den 20. november 2008
 Hotel Severin
 Skovsvinget 25
 5500 Middelfart

Pris og betaling Konferencegebyret pr. deltager kr. 1.895,00 er inkl. fuld forplejning og konfe-
rencemateriale. Faktura fremsendes. Hvis du ønsker elektronisk fakturering:  
Husk at oplyse EAN nr. og referenceperson.

Tilmelding Tilmelding er bindende og kan ske på tilmeldingsblanketten her i programmet 
eller elektronisk på www.boernesagen.dk før torsdag den 30. oktober 2008.

Bekræftelse Bekræftelse på tilmelding sker automatisk ved elektronisk tilmelding og ved 
mail ved fremsendelse af tilmeldingsblanket. Konferencemateriale udleveres 
ved ankomst.

Overtegning Da der er et begrænset antal pladser på konferencen, skal det understreges, at 
tilmeldinger registreres i den rækkefølge de modtages.

Afbud Evt. afbud skal meddeles skriftligt. Ved afbud senest den 5. november 2008 
betales 50% af konferenceafgiften, efter den 5. november  betales 100%.

Ekstra programmer Ekstra programmer kan downloades på Børnesagens Fællesråds hjemmeside  
www.boernesagen.dk.

Teknisk arrangør Teknisk og administrativ arrangør, af 6. nationale Ungekonference er,  
Fanny Øster, socialpædagogisk konsulent.

Spørgsmål Spørgsmål kan rettes til

 Børnesagens Fællesråd eller Fanny Øster
 Emdrupvej 115 A, 5.sal  Blishøj 10.1
 1620 København NV   3000 Helsingør
 Tlf. 33 22 17 33   Tlf. 61 28 45 11
 bf@boernesagen.dk   fanny@fasa.dk
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Børnesagen Fællesråds 6. nationale Ungekonference  

Unge - Vold - Kriminalitet

Tilmelding før den 30. Oktober 2008  på  www.boernesagen.dk  eller via blanket

Blanket bedes udfyldt med blokbogstaver. Kun en deltager pr. blanket

Tid og sted  Torsdag den 20.  november 2008 
  Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
    
Pris     Konferencegebyr kr. 1.895,00 pr. deltager inkl. fuld forplejning og materiale

Navn  _______________________________________________________________________
 

Stilling  _______________________________________________________________________

Arbejdssted/  
Organisation  _______________________________________________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________

Postnr. og  by  _______________________________________________________________________
 

Telefonnr.  arb./privat  _______________________________________________________________________

 
E-mail  _______________________________________________________________________

EAN-nr.  _______________________________________________________________________

Referenceperson _______________________________________________________________________
(kun ved EAN-nr.)

  
Tilmelding kan ske ved udskrivning af blanketten, som sendes til: 
Fanny Øster
Blishøj 10.1
3000 Helsingør

eller tilmelding kan ske elektronisk på  www.boernesagen.dk 

Tilmelding


