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(UNGDOMSKRIMINALITET)
Generelt
Det er med stor beklagelse, at Børnerådet erfarer, at regeringen på så
afgørende områder som fastsættelse af den kriminelle lavalder og
strafmaksimum for unge under 18 år vælger at gå direkte imod anbefalingerne
fra Kommissionen for Ungdomskriminalitet.
Kommissionen har præsteret en imponerende indsats med at kortlægge den
eksisterende indsats mod ungdomskriminalitet på baggrund af dansk og
international forskning og praksis. Betænkningens samlede anbefalinger og
vurderinger udgør et uhyre vigtigt fundament for de nuværende og fremtidige
overvejelser og prioriteringer på området - både hvad angår forebyggelse af
og reaktion på ungdomskriminalitet.
Kommissionen fraråder direkte en nedsættelse af den kriminelle lavalder og
advarer mod en række alvorlige konsekvenser, hvis det alligevel besluttes.
Børnerådet kan kun støtte op om kommissionens bekymring ved en sådan
udvikling.
Børnerådet vil gerne understrege Ungdomskommissionens bemærkning om, at
fokus ud fra en kriminalpræventiv synsvinkel bør "fjernes fra straf og rettes
mod at yde den bedst mulige støtte til børn og unge og deres familie med
henblik på at forebygge yderligere lovovertrædelser" (Betænkning nr.
1508/2009 s. 668)
For en mere detaljeret argumentation for Børnerådets synspunkter henvises til
betænkning nr. 1508/2009 "Indsatsen mod ungdomskriminalitet", udarbejdet
af Kommissionen for Ungdomskriminalitet, hvor Børnerådet er repræsenteret
af daværende Børnerådsmedlem og retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen.
Børnerådets høringssvar følger Birgittes Holmberg Pedersens voteringer og
mindretalsudtalelser.

Nedsættelse af den kriminelle lavalder

Forslaget lægger op til en nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14
år. Bevæggrunden for dette forslag er regeringens overbevisning om, at unges
kriminalitet bør mødes med konsekvens og fasthed, og at dette bedste sker
inden for det strafferetslige system.
Forslaget lægger op til en nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14
år. Bevæggrunden for dette forslag er regeringens overbevisning om, at unges
kriminalitet bør mødes med konsekvens og fasthed, og at dette bedste sker
inden for det strafferetslige system.
Børnerådet kan ikke støtte forslaget og vil gerne udtrykke stor bekymring for
den tendens til øget retsliggørelse af børns kriminelle handlinger, som forslaget
er at udtryk for. At børn under 15 år ikke har den modenhed og livsindsigt,
det kræver at forstå rækkevidden og de fulde konsekvenser af egne
handlinger, er veldokumenteret (se fx Betænkning nr. 1508/2009 s. 668).
Det er Børnerådets opfattelse, at de eksisterende reaktionsmuligheder over for
målgruppen inden for det sociale system er såvel tilstrækkelige som
fordelagtige i forhold en forskydning til det strafferetslige system.
Knyttes en straffende sanktion som direkte konsekvens af et barns kriminelle
handling, stemples barnet som kriminelt. Forskningen peger på, at en tidlig
stempling som kriminel i sig selv øger risikoen for efterfølgende kriminalitet.
Grundstenen til en kriminel løbebane kan dermed med øget sandsynlighed
være lagt, og barnets muligheder for fx uddannelse mindskes.
Hvis lovforslaget vedtages, vil Danmark udmærke sig ved at være det eneste
land i norden med en kriminel lavalder under 15 år. En udmærkelse som vi kan
være alt andet end stolte af.
Endelig stiller Børnerådet sig undrende over for, at dette forslag kommer
netop som nye opdaterede tal fra Justitsministeriets eget Forskningskontor
viser, at udviklingen i antallet af mistænkte børn under 15 år er faldet
yderligere siden de opgørelser, som kommissionen baserede sin betænkning
på
Skærpelse af straffen for medvirken til kriminalitet begået af børn
Forslaget indebærer, som anbefalet at kommissionen, at medvirken til kriminel
handling begået af et barn under den kriminelle lavalder, skal indgå som en
skærpende omstændighed ved udmålingen af straf for en kriminel handling.
Forslaget indebærer, som anbefalet at kommissionen, at medvirken til kriminel
handling begået af et barn under den kriminelle lavalder, skal indgå som en
skærpende omstændighed ved udmålingen af straf for en kriminel handling.
Børnerådet bifalder dette forslag.
Forhøjelse af strafmaksimum for forbrydelser begået af personer under
18 år
Forslaget lægger op til en ophævelse af den gældende maksimumstraf på 8 år
for børn og unge under 18 år, dog således at de ikke kan idømmes fængsel på
livstid.
Forslaget lægger op til en ophævelse af den gældende maksimumstraf på 8 år
for børn og unge under 18 år, dog således at de ikke kan idømmes fængsel på
livstid.
Børnerådet kan ikke støtte forslaget og finder det betænkeligt, at der med

dette forslag i samspil med nedsættelsen af den kriminelle lavalder åbnes op
for, at et barn vil kunne idømmes en fængselsstraf af en varighed svarende til
barnets hidtidige liv.
Langvarige frihedsstraffe i netop ungdomsårene, hvor personlighed, sociale og
familiære relationer dannes, mindsker uundgåeligt de unges chancer for at
udvikle sig i en positiv og ikke-kriminel retning. Forskningen peger på forhøjet
risiko for recidiv for unge, der har været anbragt sammen med andre kriminelle
unge. Endvidere vil langvarige frihedsstraffe betyde, at de unges
uddannelsesmuligheder mindskes, hvilket kan have store konsekvenser langt
ind i voksenlivet.
På samme vis som kommissionen, vil Børnerådet gerne henvise til art. 37, litra
b, i FN's Børnekonvention, hvor det fremgår, at intet barn under 18 år ulovligt
eller vilkårligt må berøves sin frihed, og at anholdelse, tilbageholdelse eller
fængsling af et barn skal følge lovens forskrifter og kun må anvendes som en
sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum.
Endeligt vil Børnerådet gerne beklage, at lovforslaget ikke rummer forslag om
"betinget" notering af første strafferetslige afgørelse på unges straffeattest,
som anbefalet af Ungdomskommissionen.
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