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N år en frustreret
tiårig i afmagt
kaster en skovl
efter sin pædagog,
så er det selvføl-
gelig umiddel-
bart udtryk for, at
barnet har nogle
svære personlige

ogmåske også sociale problemer, som det
skal have hjælp til at få styr på. Og den vin-
kel har ofte været den oplagte indgang, når
barnets sag er dukket op i en kommunal
familieafdeling.
Mennår en pædagog bliver udsat for slag af
en frustreret tiårig, er det også samtidig vold
mod en offentligt ansat og derfor en krimi-
nel handling, og det perspektiv er rykket
længere op på dagsordenen i kommunerne i
løbet af det seneste års tid.
Det vurderer LenaVinding Schönbucher,
somermyndighedsleder for Børn ogFami-
lie i TønderKommune. Anledningen er, at
det er godt et år siden, at de 16 nye og noget
omdiskuterede ungdomskriminalitetsnævn
blev indførtmeddet formål at gribemere
konsekvent ind over for kriminalitet begået
af børn og unge i 10-17-års alderen.Hvad,
der helt konkret er kommet ud af nævnenes
indsats, er endnu ikke blevet evalueret,men
LenaVinding Schönbucher, somhar sid-
detmed somsin kommunes repræsentant i
nævnet, vil godt dele de erfaringer, somhun
har fra Tøndermedde foreløbigt ti sager,
somdækker hele aldersgruppen.

Og hun er overvejende positiv i sin vurde-
ring af nævnet, hvor hun har siddet sam-
menmed repræsentanterne for politi og
domstol. For her har hunmødt en anden
faglighed og fået noget ny brugbar viden
ud af samarbejdet.
– I TønderKommunehar vi ikke været vant
til at vurdere så specifikt på, omnoget var
kriminelt, og omnoget falder ind under de
forskellige straffebestemmelser. Det har
mere været et af flere elementer, og det
kunne godt drukne lidt i de sociale problem-
stillinger.Menmed arbejdet i ungdomskri-
minalitetsnævnet er vi blevet bedre til at
tænke forebyggelse ind på et tidligere tids-
punkt og se små tegn på, hvornår noget er på
vej. Det giver en øget opmærksomhed, og det
ermed til at forhindre, at vi overhovedet får
sager, og der har ikke været begået ny krimi-
nalitet i de ti sager, vi har haft. Det er et posi-
tivt tegn, siger LenaVinding Schönbucher.
Hun tror også, at det har skærpet hendes
blik for betydningen af forebyggelse, at der i
stigende grad er nultolerance over for vold
mod offentligt ansatte, og at flere sager
bliver anmeldt.
–Hvisman italesætter det fra første færd, at
sådan en adfærd kanmedføre politianmel-
delse, så kan det åbne op for, at vi kan tilbyde
hjælp.Mender er også en udfordring, for er
10-12-årige altid i stand til at konsekvensbe-
regne enhandling, de begår i affekt?Oghvis
de blivermeldt til politiet, så kan det opleves
ret voldsomt for de helt unge. Tidligere tror
jegmåske ikke,man altid anmeldte, når

børn var voldelige.Man så detmere somen
reaktion og somnoget,man sompædagog
skulle kunne rumme, siger LenaVinding
Schönbucher.
Hunhar et solstråleeksempel fra sit nævns-
arbejde, hvor en ungmand fik sig en for-
skrækkelse, som fik ham til atændre kurs.
–Denungemand var på vej ud i den forkerte
retning, og da han i løbet af kort tid kom i
nævnet for anden gang, fik han en aha-ople-
velse, somhan tog alvorligt, og somoverbe-
viste hamom, at det ikke lige var denmåde,
han ville leve sit liv på.

Kort proces
Det erUngekriminalforsorgen, der fører til-
synmedde unge, der har fået en foranstalt-
ning iUngdomskriminalitetsnævnet, og
LenaVinding Schönbucher roser denmodel.
–Der er virkelig handling og konsekvens
bag kontrolindsatsen, og det er godt, at der
er hånd i hankemed, at de planer, der er
lagt, bliver overholdt. Desuden kannogle af
de lidtmere erfarne unge godt blive lidt sy-
stemtrætte i forhold til den kommunale pæ-
dagogik. En anden fordel ved selve nævnet
er også, at det går hurtigere, og opfølgningen
ermere tæt, hvor det før kunne være enme-
get langsommelig proces at skulle i retten
med en sag. Og somkommunehar vi ikke
tidligere haft nogen sanktionsmuligheder
for demunder 15 år, siger hun.
Lena Vinding Schönbucher har også nogle
forbedringsforslag på baggrund af det før-
ste års erfaring med nævnene.

De små tegn viser,
hvornår noget er på vej
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Tønder Kommune har haft ti sager for det godt ét år gamle ungdomskriminalitets-
nævn, og en af de foreløbige erfaringer er, at det nye nævn har skærpet kommu-
nens blik for, hvad der er kriminalitet, og hvad der er sociale problemer.

tekst SIDSEL BOYE
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For eksempel er tidsfristerne for kommu-
nerne til at kommemed forslag til foran-
staltninger for korte.
– Arbejdet ermeget ressourcekrævende, og
nårman får enny sag, trækkerman en råd-
giver ud af alle andre opgaver. Vi kunne godt
tænke os lidtmere tid ogmere kvalitet i det
forberedende arbejde og tid til at finde nogle
andre former for tilbud, siger hun.Og hun
fremhæver vredeshåndtering, somer et af
de gode værktøjer, somnævnene har bragt
på banen.
Hunmener også, atmanbør overveje, om
børnnødvendigvis altid er på vej ind på en
kriminel løbebane, blot fordi de har handlet
i affekt som tiårige ogmåske ikke rigtig selv
ved, hvad deres frustration handler om.
–Måske har demere brug for en pædagogisk
indsats.Her kunne der godt være plads til et
skøn, så vi sikrer, at vi bruger ressourcerne
rigtigt. Det sammegælder de 15-17-årige, der
ermeget svagt begavede og ikke er i stand
til at konsekvensberegne eller affektregu-
lere.Her kunnemanønske, at kommunerne
havde en længere frist til at få vurderet, hvil-
ken indsats de har brug for. Nogle børn og
unge er så dårligt fungerende, og det er deres
forældre også.

UNGDOMS-
KRIMINALITETSNÆVNET
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)
har i sit første leveår, 2019, behandlet i
alt 787 sager vedrørende børn og unge
mellem 10 og 17 år. Af den har 450 væ-
ret under tilsyn af en af ungekriminalfor-
sorgens fire enheder. Et tilsyn varer gen-
nemsnitligt halvandet år.
Ungekriminalforsorgen har 30 medar-
bejdere, og de fører også tilsyn med,
at kommunerne overholder nævnenes
afgørelser. Nævnene, et i hver af de 14
politikredse, har i gennemsnit tildelt 2,6
foranstaltning pr. ung, og de tre mest
benyttede foranstaltninger er støttekon-
taktperson, behandling og skoleuddan-
nelse. Behandlingstilbud kan være vre-
deshåndtering, misbrugsbehandling og
familiebehandling.
Gennemsnitsalderen for de unge er 14,4
år, og 15 procent er piger, og 85 procent
er drenge. De 10-14-årige henvises di-
rekte til UKN på mistanke om kriminali-
tet. De 15-17-årige henvises, hvis de er
dømt skyldige.

Drengene fylder mest i
Ungdomskriminalitets-
nævnet, og det er ikke

en overraskelse.
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Den gode stemning
Kritikerne har været bekymrede over, at
børn helt ned til 10 år har skullet deltage i
et domstolsagtigt nævnsmøde,menLena
Vinding Schönbucher oplever i sin politi-
kreds, at dommerne har gjort et godt for-
søg på at sikre den gode stemning.
– Jeg synes faktisk, at de gør noget ud
af, at de ikke er der for at dunke nogen
oven i hovedet, men for at hjælpe og for
at undgå, at nogen havner i den rigtige
ret på den anden side af gangen.Men jeg
har hørt, at nogle af de små synes, det er
svært at sidde der over for autoriteterne,
og at de bliver kede af det.Men familien
ermed, og de er omgivet af tryghedsper-
soner og dem, der står demnærmest,
siger hun.
Personligt har hun væretmest bekym-
ret for, om der ville være stormodstand
hos børn og forældre, når det gjaldt til-
synssamtalerne hos Ungekriminalfor-
sorgen. De kræver nemlig, at forældre
og børn tager fri og kører til et af de fire
kontorer. For Tønders vedkommende til
Kolding.
– De unge skal have fri fra skole, og
forældrene skal have fri fra arbejde,
og der har vi oplevet nogetmodstand,
men i praksis bakker forældrene op og
kommer afsted, ogman skal heller ikke
kimse ad den effekt, det har, at foræl-
drene kommer lidt på banen, siger Lena
Vinding Schönbucher.• sib@kl.dk

tekst SIDSEL BOYE

Drenge og piger er forskellige, men i dag-
tilbud og skole skal alle børn passe til den
samme opskrift, og de bliver oftemødt på
sammemåde.Man kan jo ikke behandle
børn forskelligt i dagligdagen, hvis der kun
er én voksen til stede.
Sådan sigermyndighedsleder LenaVin-
ding Schönbucher, Børn ogFamilie i Tønder
Kommune, når hun skal give et perspektiv
på, hvorfor drengene dominerer i statistik-
ken over sager, der har været forUngdoms-
kriminalitetsnævnets i dets første leveår.
At der er 85 procent drenge og kun 15 pro-
cent piger, har været et samtaleemne i hen-
des afdeling, og et bud på forklaring kan væ-
re, at drenge ogmænd ermere behovsstyret.
– De når ikke altid at tænke, før de hand-
ler. Piger vender ofte tingenemere indad.
Mens drenge ofte har en udadreagerende
adfærd. Det gælder også de velfungerende
drenge, siger hun.
Den nye formand for Det Kriminalpræ-
ventive Råd, Erik Christensen, er på linje.
–Vi er nødt til at sige, at der er flere drenge,
dermistrives i skolen, og hvis dumistrives i
skole og fritidsliv, er der større sandsynlig-
hed for at kommeudpå en kriminel løbe-
bane.Mennår det er sagt, så skal vi passe på
med at få det til at lyde, somomhver anden
dreng er kriminel. Ungdomskriminaliteten
er faldet, så indsatsen har haft en effekt,
siger ErikChristensen.
Og rådsformanden, der også har en fortid
som skolelærer, peger på nogle håndtag, som
er virkningsfulde.
–Vi ved, at vi når et stykke af vejen, hvis vi
bliver bedre til at spottemobning og gribe
ind, før det bliver til slemmobning. Vi skal
også holde fast i, at samarbejdetmed foræl-
drene er vigtigt, siger han.
Han nævner de unges skolefravær som en
svær og stor udfordring, og han betoner,
hvor meget det betyder med gode fælles-
skaber for de unge.
– Forældre og lærere skal være opmærk-

sommepå, omder er nogen, der er uden for
og for eksempel aldrig ermed i legeafta-
lerne.Mankan godt sombarn blive lidt en
Palle-alene-i-verden, og så er der en risiko
for, atman ender i andre fællesskaber, som
måske ikke er så heldige, siger han.
Det er en kendt sag, at drenge har større
risiko for at begå kriminalitet, så Erik
Christensen er ikke overrasket over, at
pigerne fylder mindst i statistikken over
ungdomskriminalitet.
– Men det betyder ikke, at vi skal affinde
os med det, og det er et af de områder, vi
som nævnt skal være opmærksomme på,
siger han.
ErikChristensenhar en fortid somborgme-
ster, folketingsmedlemog socialudvalgsfor-
mand, og hanhar også arbejdetmedunge
udsatte i Voldsmose ogLangeskov.
– Ingen er født kriminelle, så det er et
spørgsmål omat sætte ind tidligere og spot-
te dem, der har det svært, siger han.
Og så har han et godt råd til kommunerne,
somgår på, at de skal blive bedre til at lære
af hinandens gode eksempler.
– Nogle løser opgaven fint, og andre har
sværere ved det, siger rådsformanden. •
sib@kl.dk.

ANTAL SAGER
Antal sager fordelt på
politikredse i UKN 2019
Bornholm: ...................................................2
Fyn: ............................................................64
København: ...........................................108
Københavns Vestegn: ...........................73
Midt- og Vestjylland: .............................79
Midt- og Vestsjælland: ..........................53
Nordjylland: .............................................54
Nordsjælland: ......................................... 61
Syd- og Sønderjylland: .........................98
Sydsjælland og Lolland-Falster: ........68
Sydøstjylland: ......................................... 61
Østjylland .................................................66
I alt: ..........................................................787

Drengene fylder i nyt nævn
Drengene dominerer i de sager, som Ungdomskriminalitetsnævnet
har behandlet i det første år af sin levetid, og det er ingen overra-
skelse, siger den ny formand for Det kriminalpræventive Råd.

SAGSTYPER
Personfarlig kriminalitet
Brand (§180) ..........................................3
Overfald tjenestemand (§119) ........ 78
Røveri ......................................................61
Seksualforbrydelser ........................... 23
Trusler .................................................... 87
Vold (§244 og 245) ..........................440
Øvrig personfarlig kriminalitet ..........13
I alt ........................................................705

Anden alvorlig kriminalitet
Brand ......................................................10
Formueforbrydelse ..............................15
Hærværk ..................................................6
Narkotika ............................................... 22
Våben ........................................................6
Øvrig anden alvorlig kriminalitet ...... 23
I alt .......................................................... 82
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