KONFERENCE:
CIVILSAMFUNDETS
POTENTIALE I
KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

Myndigheder og civilsamfundets
samarbejde om kriminalpræventive
og tryghedsskabende indsatser

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) inviterer til en konferencedag fyldt med inspiration og gode eksempler på samarbejde med civilsamfundet om kriminalitetsforebyggelse.

MÅLGRUPPE
Konferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder med – eller har interesse i – det kriminalpræventive felt. Fx fra politi, kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsaktører.

På det kriminalpræventive felt er der en ambition om
at invitere civilsamfundsaktører – både borgere, lokale foreninger og frivillige organisationer – med om
planlægningsbordet og skabe rammer for, at de kan
bidrage og påtage sig en aktiv rolle i kriminalitetsforebyggelsen. Her ligger potentialet ofte i at skabe øget
modstandskraft gennem positive fællesskaber og alternative livsveje for udsatte borgere.

TID OG STED
Mandag den 23. maj 2022 kl. 10:00 - 15:00.
Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V..
TILMELDING
Deltagelse kræver egenbetaling på 950 kr. Send din
tilmelding til Eike Romann Gilling på erg@cfbu.dk
med navn, mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads
inden mandag den 10. maj 2022. I tilmeldingen må du
gerne skrive din 1. og 2. prioritet af parallelsession, du
gerne vil deltage i.

Internationale erfaringer peger på, at et systematisk
og koordineret samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfundsaktører kan styrke forebyggelsesarbejdet – men hvordan kan det ske i højere grad i
en dansk sammenhæng? Det er fokus på denne konference.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Maria Foldgast på amf@cfbu.dk

Her zoomer vi nemlig ind på, hvordan lokale myndigheder og civilsamfundet kan samarbejde om kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser. Både
generelt og i landets udsatte boligområder.
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PROGRAM
9:30		
Indskrivning og let morgenmad
10:00		
Velkomst og åbning
		Ved centerleder af CFBU, Birgitte Mazanti
10:10		
Trygheden i udsatte boligområder og de unger der bor i områderne
		
Ved Gunvor Christensen, projektchef ved VIVE
10:30		
Working with civil society in disadvantaged neighborhoods and the dynamics of
		social polarisation
		Ved Bart Brandsma, polarization expert (NL)
11.45		
Frokost
12.30		
Parallelsessioner i mindre grupper
13.30		
Kaffe og kage
13.45		
Samskabelse af tryghed og kriminalitetsforebyggende tiltag
		Ved Andreas Hagedorn Krogh, ph.d.
14.30		
Praksiserfaringer fra arbejdet med fædre som en ressource i lokalområdet
		Ved Abdirashid Artan, Baba, Fonden for Socialt Ansvar
14.50		
Afrunding og tak for i dag

OM OPLÆGSHOLDERNE
Bart Brandsma, polarization expert (NL): Working with civil society in disadvantaged neighborhoods
and the dynamics of social polarisation
Bart Brandsma is a Dutch philosopher, trainer & advisor and author of the book Polarisation: Understanding
the dynamics of us versus them . After two decades of experience, he provides an approach that is practically
useful to police, mayors, ministers, public prosecutors, teachers, youth- and streetworkers, policymakers: All
those that are supposed to act wise and professionally in tension fields. His key question; how to address usversus-them dynamics strategically? From corona tensions, ‘black lives matter’ to inequality and gender issues, from climate change to gentrification, from right-wing-radicalism to left-wing-activism. Brandsma worked
from Northern Ireland to Rumania, from Helsinki to Barcelona and is familiar with big city issues as he worked a
lot within the municipality of Rotterdam.
Andreas Hagedorn Krogh, ph.d.: Samskabelse af tryghed og kriminalitetsforebyggende tiltag
Andreas Hagedorn Krogh har gennem sin forskning undersøgt, hvordan offentlige aktører kan styrke det kriminalpræventive samarbejde mellem myndigheder, private virksomheder, civilsamfundsorganisationer, frivillige
foreninger og beboernetværk i Danmark. Han vil med sit oplæg give en indføring i samskabelse på det kriminalpræventive område og sætte fokus på, hvad der skal til for at lykkes med at samskabe tryghed og kriminalitetsforebyggende tiltag.
Abdirashid Artan, konsulent i Baba, Fonden for Socialt Arbejde: Praksiserfaringer fra arbejdet med
fædre som en ressource i lokalområdet
Abdirashid Artan er konsulent i Baba, som er en frivillig social indsats rettet mod fædre, hvoraf størstedelen har
etnisk minoritetsbaggrund. Abdirashid vil med sit oplæg stille skarpt på, hvordan en deltagende far og inddragelse af fædre mindsker sandsynligheden for, at børn ender i kriminalitet og øger deres trivsel og mulighed for
at klare sig godt. Abdirashid vil desuden med afsæt i erfaringer fra Bydelsmødre og Natteravne fortælle om,
hvordan man mobiliserer forældre i lokalområder til at tage ansvar for bl.a. tryghed – og hvordan man opbygger
tillidsfulde relationer mellem forældre og andre lokale aktører om et fælles mål.
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OM PARALLELSESSIONERNE
PARALLELSSESSION #1
Københavns Vestegns politi, KAB, Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommune: Erfaringer med inddragelse af civilsamfundet i forebyggelsesmodellen på tværs af kommunegrænser.
Arbejdsgruppen under bandepartnerskabet vil i fællesskab dele deres erfaringer fra de seneste års systematiske arbejde med kriminalitetsforebyggelse på tværs af tre kommuner. De vil stille skarpt på positive erfaringer
og udfordringer med inddragelsen af civilsamfundet i forebyggelsesmodellen. Arbejdsgruppen fortæller om
metoder og målsætninger i projektet ’Forebyggelse i fællesskab’, hvor de i udvalgte boligområder har kortlagt
ressourcer og udfordringer – og hvordan det med succes har ført til nye perspektiver, øget sammenhængskraft
og tættere samarbejde mellem kommuner, politi, civilsamfund og den boligsociale sektor.
PARALLELSSESSION #2
PET’s Forebyggelsescenter: Forebyggelse: Lokale stemmer, lokale handlemuligheder.
PET’s Forebyggelsescenter har dialog og samarbejde med forskellige aktører i civilsamfundet, ligesom de afholder netværks- og kapacitetsopbygningsarrangementer med henblik på at dele erfaringer om forebyggelse
af radikalisering og ekstremisme samt håndtere bekymringer for alt fra sikkerhedsrelaterede spørgsmål til forebyggelse af radikalisering. PET’s Forebyggelsescenter fokuserer bl.a. på dialog med en lang række forskellige
personer og foreninger i civilsamfundet rundt om i landet. Rådgivere fra Forebyggelsescentret vil holde oplæg
om deres konkrete erfaringer fra forebyggelsesindsatsen.
PARALLELSSESSION #3
Kasper Fisker, kriminolog, forfatter og stabschef, Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund
Kommune: Vi begyndte at spørge dem – om borgerrettet netværksstyring i tryghedsarbejdet.
Kasper Fisker er kriminolog med en fortid som ledende kriminolog og sikkerhedsrådgiver i Rigspolitiet. Han er
desuden forfatter til bogen ’Det Kriminalpræventive Styresystem’, som i dag er pensum på politiskolen og en
række velfærdsuddannelser. Kasper vil dele ud af Albertslund Kommunes erfaringer med at anvende netværksstyring i forbindelse med tryghedsarbejde. Det sker i en situation, hvor utrygheden er blevet så ødelæggende,
at samtalen forstummer og kompleksiteten har nået et niveau, hvor handlemuligheder er svære at få øje på.
PARALLELSSESSION #4
Marianne Staal Stougaard, ph.d.: Når erfaringsekspertise og fagekspertise mødes – samskabelse mellem politi og etniske minoritetsforeninger.
Marianne Staal Stougaard er ph.d. og adjunkt på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Hun forsker
bl.a. i samskabelse mellem fagprofessionelle og beboere i udsatte boligområder, herunder hvilke betingelser
der gør sig gældende, når man som frontmedarbejder samskaber med mennesker i en social udsat position.
Med afsæt i en undersøgelse af politiets samarbejde med etniske minoritetsforeninger i et udsat boligområde
vil Marianne fortælle om udfordringer og potentialer ved inddragelse af beboerne i indsatsen for at fremme et
tryggere boligområde.
OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL KONFERENCEN
Når du tilmelder dig CFBUs arrangementer, registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat.
Disse oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at sende en bekræftelse på deltagelse, til at tilrettelægge konferencen samt sende materiale til dig efter konferencen.
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