Bekæmpelse af bandekriminalitet
Radikal Ungdom finder den seneste tids voldelige udvikling i visse dele af København
bekymrende. Det er fuldstændig uacceptabelt, at bevæbnede bander bekriger hinanden i
byens gader, og politiets problemer med at håndtere den eskalerende konflikt skriger til
himlen. Løsningen er en mangestrenget indsats, der både håndterer den umiddelbare konflikt
og sikrer, at nye ikke opstår.
Først og fremmest må de ansvarlige politikere i København og på Christiansborg erkende, at
det er deres egne politiske prioriteringer, der har bidraget til at forværre problemet.
Rydningen af Ungdomshuset og forsøget på at normalisere Christiania har drænet politiet for
ressourcer og fjernet fokus fra bekæmpelsen af den organiserede bandekriminalitet.
Politireformen har ikke for alvor formået at øge koordinationen og samarbejdet mellem
forskellige afdelinger. Og domstolene, især Københavns Byret, er overbebyrdede med sager.
På trods af stramningerne af lovgivningen mod euforiserende stoffer florerer der stadig
lukrativ undergrundsøkonomi styret af kriminelle bander.
Dette er den direkte årsag til den seneste tids bølge af vold og skyderier. Politikerne må derfor
erkende, at de har spillet fallit og ikke formået at prioritere indsatsen mod reelt
samfundsskadelig virksomhed.
En styrket indsats mod banderne kræver, at retssystemet tilføres flere ressourcer, så
dommerne kan komme hurtigere igennem mængden af sager. Politiets enkelte afdelinger
bliver nødt til i højere grad at spille sammen og koordinere på tværs af indsatsområder. Og
skattemyndighederne må inddrages for at sikre en sammenhængende indsats i indsatsen mod
narkotikahandlen på tværs af myndighederne.
Kriminalitet bekæmpes bedst gennem en forebyggende indsats, der går til roden af
problemerne og ser fordomsfrit på løsningerne. Derfor fremlægger Radikal Ungdom et udspil
til en forstærket indsats, der skal forebygge kriminaliteten og afhjælpe de
integrationsproblemer, som den bunder i.
De langsigtede løsninger er imidlertid ikke nok. Indsatsen mod bandekriminaliteten i
København kræver øjeblikkelig handling. Enkelte initiativer kan ikke stå alene. Der må sættes
ind over en bred kam.
Radikal Ungdom opfordrer derfor til følgende initiativer:
Der gives permanent amnesti for indlevering af våben.
Der oprettes en tværgående koordinationsgruppe mellem politiet,
skattemyndighederne og kommunen.
Politihjemmeværnet inddrages til beskyttelse af ambassader og andre forefaldende
opgaver for at frigøre efterforskningsressourcer til bekæmpelse af
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bandekriminaliteten.
Der skal udarbejdes en udredning af, hvorvidt politiets struktur i forhold til de
forhåndenværende problemer er hensigtsmæssig.
Der skal udarbejdes en plan for legalisering af hashmarkedet.

Forebyggende indsats
Retssystemet skal spille en mere aktiv rolle i forhold til at få unge væk fra den kriminelle
løbebane og give dem en ny start:
Straffeattesten for mindre forseelser for unge under 18 skal afskaffes for at undgå, at
enkelte fejltrin mærker de unge resten af deres liv og fastholder dem på kant med
loven.
Dommerne skal have mulighed for at undlade at sætte en dom på straffeattesten,
såfremt den dømte indgår i et resocialiserings- og uddannelsesforløb under opsyn af
Kriminalforsorgen.
Brugen af elektroniske fodlænker skal udvides til også at omfatte unge under 18 år,
som er dømt for voldskriminalitet.
Den socialt forebyggende indsats på skolerne og i civilsamfundet skal forbedres:
Der skal oprettes frivillig og lokalstyret lektiehjælp og fritidstilbud i alle socialt
belastede områder.
Midler til frivilligt integrationsarbejde skal gives fra en fast post på finansloven i stedet
for puljeløsninger.
Helddagsskolen skal indføres i de mest belastede områder, således at de yngste er
fornuftigt beskæftiget hele dagen.
Der skal skabes tillid og gensidig respekt mellem de unge, politiet og andre sociale
myndigheder:
Der skal være mere synligt nærpoliti i socialt belastede områder.
Der skal være bedre uddannelse af politiet til at håndtere integrationsproblematikker.
Således skal politiet – eller specielle enheder inden for politiet – have pædagogiske og
psykologiske kompetencer samt kulturelt kendskab til indvandrergrupperne.
Der skal oprettes en særlig integrationskonsulentsuddannelse og en
integrationsrådgiver-efteruddannelse for politiansatte, skolelærere og socialrådgivere.
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