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Politiets dialogindsats
• Formål
•
•
•

Forbedre relationen mellem de lovlydige etniske minoritetsborgere og politiet
Nedbryde fordomme mellem parterne
Bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet / et trygt boligområde

• Metode
•
•
•

Kortlægning af og kontakt til foreninger og netværk i området
Afholdelse af forskellige typer dialogmøder med foreninger og netværk i området.
Afholdelse af internt kursus for politier vedr. interkulturelle kompetencer

Studiets fokus
• Observationer fra
• Dialogmøder i foreninger (danskpalæstinensisk, dansk-irakisk,
dansk-somalisk)
• Dialogmøder med
foreningsrepræsentanter

• Interviews med
• Repræsentanter fra foreningerne

Samskabelse (co-production) som paraplybegreb
For offentlig velfærdsproduktion:

Udpluk af faser hvori borgerne kan inddrages:
co-commissioning, co-design, co-implementation

Samskabelse som co-commissioning
• Inddragelse af borgere i en tidlig
fase af velfærdsproduktionen.
• Co-commissioning: ‘At sætte
retning for’ / ‘At prioritere’ (Loeffler
og Bovaird, 2019.

• Medførte inddragelse i
efterfølgende faser som codesignere og co-implementers

Centralt opmærksomhedspunkt ved inddragelse af
den erfaringsbaserede ekspertise
• Den erfaringsbaserede ekspertise
er central i samskabelse men
også en begrænset ekspertise.
• Ideen om samskabelse beror på,
at de konventionelle faglige
eksperter og de
erfaringsbaserede eksperter
supplerer hinanden.

Hvad motiverer til samarbejde med politiet
• Den instrumentelle model / politi performance (Sunshine & Tyler, 2003;
Van Craen & Skogan, 2015)
• Hvorvidt politiet lykkes med effektivt at bekæmpe kriminalitet.

• Processuel retfærdighed (Sunshine and Tyler, 2003; Mazerolle m.fl.., 2013)
• Politiets ageren i mødet med borgerne
• 4 nøglebegreber: Respektfuldt, neutralt, giver borgeren en stemme,
troværdighed (Madon m.fl., 2017)

Eks. på betydning af processuel retfærdighed
•

Dialoginitiativet som et eks. på at arbejde med processuel
retfærdighed

•

Dialogmøderne som borgernes mulighed for at ‘få en stemme’
men også forventning om mere

•

”Når jeg ser på de fleste af de unge – det relaterer ikke bare til
politiet men til hele systemet – så er det ‘os’ mod ‘dem’ … for
eksempel, når vi er ude og spille en fodboldkamp, så er vi
nogle gange dømt på forhånd af dommerne, fordi vores team
ser anderledes ud og er fra dette område; vi bliver talt til på en
anden måde” (interview, dansk-somalisk mand).

•

Men pga. dialoginitiativet ”når det kommer til politiet er det
ikke længere ‘os’ mod ‘dem’” (interview, dansk-somalisk
mand).

Eks. på betydning af processuel retfærdighed
• ”Da politiet startede denne dialog med forskellige foreninger, så begyndte
man at stole på politiet, man begyndte se det som vores politi (interview,
dansk-palæstinensisk mand).
• ”Hvad med dette område? Vi har kæmpet med det [bander] i årevis, og
det har ikke resulteret i nogen stormøder Det gør mig gal … Men nu
påvirker det de ‘stakkels’ mennesker udenfor”. En anden repræsentant
tilføjer tørt “de fornemme mennesker, vi er ikke fornemme” (Observation
210317).

Eks. på betydning af police performance
• ”Vi vil ikke acceptere, at helt
almindelige mennesker [som os]
bliver nødt til at bekæmpe banderne i
området. Det er myndighederne
ansvar, ikke vores” (interview, danskpalæstinensisk mand).

• Politiet anses som repræsentant for
lovgivning, retssystem og
fængselsvæsen.
• Behov for indsigt i magtens tredeling

Opsummerende…
• Borgerne værdsætter at blive inddraget og vil gerne bidrage

• Fagekspertisen og den erfaringsbaserede ekspertise som supplement til
hinanden
• Tidlig inddragelse kan blive en platform for videre samskabelse

• Vigtigt at politiet prioriterer både den instrumentelle tilgang og processuel
retfærdighed for at blive anset som en legitim og tillidsvækkende
samarbejdspartner blandt de etniske minoriteter i boligområdet.

Klart / uklart

• Hvilket fra oplægget står henholdsvis
• Klart?
• Uklart?
• Hvad fandt du inspirerende/tænkevækkende?
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