Opgør med banderne
Bandekriminaliteten er et tiltagende problem ikke kun i København, men også i resten af landet. I
september/oktober oplevede vi 24 skyderier på én måned, centreret omkring København, Næstved og
Odense. Den seneste måned har der ligeledes været 18 skudepisoder. For ganske nyligt blev to helt
almindelige, unge mennesker uden tilknytning til banderne beskudt på åben gade.
Situationen er uacceptabel. SF er i udgangspunktet positiv overfor forslag, der sigter mod at gøre op med
banderne, men løsningen er ikke mere symbolpolitik. Justitsminister Søren Papes (K) forslag om at opløse
banderne ved lov er ikke nyt – i 2010 underrettede Rigsadvokaten og Rigspolitiet daværende justitsminister
Lars Barfoed (K) om, at det ikke ville hjælpe i praksis og næppe kunne lade sig gøre.
SF mener, at bandekriminalitet er for alvorligt et emne til at handle ud fra mavefornemmelser og populisme.
Derfor foreslår vi fire tiltag, som både søger at implementere løsninger her og nu, men også sigter mod at
skabe rammerne for et trygt og sikkert Danmark i fremtiden. På sigt kan disse ikke stå alene, men skal følges
af socialpolitiske tiltag som inklusion, bredere forebyggelse og en styrket indsats mod kriminalitet.

#1: Styrk politiindsatsen mod banderne
Selvom regeringen fastholder, at den samlede politistyrke har ligget på et stabilt niveau, er der færre betjente
til klassisk politiarbejde. Ifølge Politiforbundets magasin ’Dansk Politi’ var der i 2011 op mod 8.500 ansatte til
beredskab og efterforskning, mens tallet i 2017 er tæt på 6.000. Det giver ikke mening at ministeren taler
dunder mod bandekriminalitet, men ikke vil sikre, at der er et tilstrækkeligt antal betjente på gaden.
Derfor foreslår SF følgende:





Mere politi i gaderne – flere politibetjente til bandeenheden i København. Politiet bør hurtigst
muligt sikre, at flere stillinger ud af det samlede antal ansatte overgår til traditionelt politiarbejde.
Stress banderne – undersøg og straf dem for alt fra fartoverskridelser til økonomisk kriminalitet.
Politiet har tidligere haft succes med at mandsopdække rockere og stresse dem ud af klubhusene.
Det er vigtigt, at banderne ikke får permanent kontrol med udvalgte bydele eller områder, og politiets
indsats bør derfor være målrettet og flytte bandemedlemmerne fra offentlige steder.
Nærpolitistationer i alle udsatte boligområder. Banderne er mobile og omstillingsparate. Derfor er
det vigtigt, at politiet kan rykke hurtigt ud og at de er til stede lokalt og kommunikerer med borgerne.

#2: Bryd bandernes fødekæde
Et endeligt opgør med banderne kræver en langsigtet indsats – også mellem konflikterne. Vi skal blokere
vejen ind i banderne og åbne vejene ud. Derfor er der brug på mere fokus på alternativer til bandeaktivitet,
samt på Exit-programmer, der sikrer varig rehabilitering.
Konkret foreslår SF:


Stærke klub- og fritidstilbud til unge i udsatte boligområder. Det Kriminalpræventive Råd har peget
på vigtigheden af en helhedsorienteret indsats, som indebærer stærke, lokale ungetilbud. I Skotland
har man ifølge den anerkendte bandevoldsforsker Ross Deuchar sænket kriminaliteten med 46%,
blandt andet gennem samarbejde mellem politi og civilsamfund, eksempelvis i bokseklubber.





Exit-programmer bl.a. med inspiration fra Køges ’Myndighedsexit’. SF finder blandt andet
inspiration i Køge, som for nylig vandt en pris i Chicago. Køges succes bygger på skræddersyede tilbud
til den enkelte, som varigt holder tidligere bandemedlemmer ude af kriminalitet.
Lommepengejobs til unge i udsatte boligområder. Der er en tæt sammenhæng mellem social
baggrund og kriminalitet. SF mener, at jobskabelse til ufaglærte og kortuddannede unge er centralt.
Udvid sanktionerne for at rekruttere mindreårige til banderne. Mulighederne for udvidede
sanktioner mod bandemedlemmer, der hverver helt unge til kriminalitet, bør undersøges.

#3: Tryghed i boligområderne
Den voksende bandekriminalitet er ofte koncentreret omkring udvalgte boligområder, og det er ikke mindst
borgerne i disse områder, som betaler prisen for de manglende, langsigtede løsninger.
For at dæmme op for koncentrationen af kriminalitet foreslår SF følgende:





Flere udgående SSP-medarbejdere i alle udsatte boligområder. Regeringens bandepakke er blandt
andet finansieret ved at tage penge fra udsatte boligområder, hvilket paradoksalt underminerer
indsatsen for at stoppe rekrutteringen til banderne. SSP-arbejdet er i det hele taget blevet
nedprioriteret i den tid, hvor der er allermest brug for det. SF foreslår, at midlerne tilbageføres til det
lokale, sociale arbejde, og at man fortsætter med de gode resultater hvad angår f.eks.
gadeplansarbejde i Aarhus.
Ryk kommunale forvaltninger ud i boligområderne. Der skal være en tæt tilknytning mellem
myndigheder og borgere. Myndighederne bør derfor være til stede lokalt, hvor det giver mening.
Riv de mest faldefærdige dele af de udsatte boligområder ned og åben boligområderne op. En af
de stærkeste rødder til bandekonflikten er fejlslagen integration og boligområder uden den fornødne
sociale og økonomiske kapacitet. SF foreslår at oprette en pulje til nedrivning og genopbygning i
udvalgte områder. Indsatsen bør koordineres med lokalsamfundene og implementere deres ønsker.

#4: Finansiering
SF mener, at bekæmpelsen af skyderier i Danmarks gader er vigtigere end grænsekontrol.
Derfor foreslår SF følgende:







Træk betjentene hjem fra grænsen. SF ønsker at afvikle den øgede indsats ved grænserne og lade
politiet bruge en del af de frigivne ressourcer på bekæmpelse af bandekriminalitet.
Grænsekontrollen skal i højere grad være målrettet på baggrund af tæt samarbejde med vores
nabolande og efterretningstjenester.
Styrket indsats mod bedrageri og skattesvindel hos banderne. Det er oplagt at ramme banderne på
pengepungen og derved samtidig sikre økonomi til deres bekæmpelse.
Forsøg med statsautoriseret salg af hash. SF mener, at der i København, Odense og Århus er gode
muligheder for at drive forsøg med statsautoriseret salg af hash. På sigt vil afkriminalisering
undergrave bandernes indtægtsgrundlag og bidrage til finansieringen af de tiltag, der skal bekæmpe
dem.
Stop overbelægning af fængslerne. En effektiv, forebyggende indsats vil over en længere periode
betyde store besparelser som følge af en reduktion i antallet af indsatte. I en periode vil der være
behov for overgangsfinansiering – hertil afsættes 200 mio. kr. årligt fra Finansministeriets reserver.

