


Foreningen for Mediation/Konfliktmægling 
 

inviterer til høring i Landstingssalen, Christiansborg 
 

Den 12. november 2008 kl. 9.00 - 12.45 
 

 
Baggrund 
 
Samtaler mellem offer og gerningsmand blev første gang introduceret i Danmark i 1994 
og siden 1998 har tilbuddet eksisteret som en forsøgsordning i udvalgte politikredse på 
Sjælland (Konfliktråd). Det frivillige tilbud gives i sager, hvor gerningsmanden har tilstået 
den kriminelle handling og er et supplement til den verserende straffesag. 
Forsøgsordningen er blevet positivt evalueret flere gange og forlænget indtil 2010. I 
februar 2007 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der fik til opgave at gennemgå den 
eksisterende forsøgsordning med henblik på at foreslå organiseringen af en permanent 
og landsdækkende ordning. 
I dette efterår vil udvalget komme med en betænkning, og det vil herefter være op til 
folketinget, hvorvidt man vil følge udvalgets forslag og i lighed med andre nordiske lande 
gøre tilbuddet om samtaler mellem offer og gerningsmand permanent og 
landsdækkende. 
 
 
Formål 
 
Vi ønsker med denne høring at: 

! At give et indblik i den tankegang (Restorative Justice/Genoprettende Ret), der 
ligger bag et tilbud om samtaler mellem offer og gerningsmand 

! At give et indtryk af hvordan samtalerne forløber, og hvilket udbytte parterne har 
af samtalerne - på kort sigt og lang sigt 

! At se tilbage på den hidtidige forsøgsordning og frem på muligheden af et 
permanent og landsdækkende tilbud om samtaler mellem offer og gerningsmand 

! At stille skarpt på de udfordringer et sådant tilbud står overfor. 
 
 
Målgruppe 
 
Politikere, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer samt personer, der 
arbejder med eller har interesse for det strafferetslige område. 
 
 
Deltagelse 
 
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til 
sikkerhedsforanstaltningerne på Christiansborg. 
Tilmelding med navn og organisation til: ffmk@ffmk.dk senest den 5. nov. 2008 
 
Indgang gennem Hovedindgangen, som vil være åben 1 time før høringens start. Der 
skal påregnes ekstra tid til indcheckning på grund af sikkerhedsforholdene i Folketinget. 



PROGRAM 
 
 
 
 
08.00 - 09.00   Ankomst  
                             Kaffe og te 
 
09.00 - 09.10   Velkomst ved cand. jur. Lin Adrian, formand for Foreningen for           
                           Mediation/Konfliktmægling.  
                                  
09.10 - 09.50  Restorative Justice, Principles and Values 
                           Professor Howard Zehr, Eastern Mennonite University, Virginia, USA 
                        Oplægget holdes på engelsk. 
 
09.50 - 10.10  Pause  
    
10.10 - 10.45   Samtaler i Konfliktråd   

Bente Kjær, som var udsat for flere røverier og efterfølgende mødte 
manden, der begik røverierne i konfliktråd, interviewes om sin 
deltagelse i konfliktråd. 
Kari Sørensen, mægler i konfliktråd, interviewes om samtaler mellem 
offer og gerningsmand set fra mæglerens side. 

                                 
10.45 - 11.00    Om forsøgsordningen  

Lars Rand Jensen, konsulent i Det Kriminalpræventive Råd, 
forhenværende politimester i Odense og formand for det første 
konfliktrådsforsøg i Danmark. 

 
11.00 - 11.15    Den fremtidige ordning 

Landsdommer Inge Neergaard Jessen, formand for udvalg vedr. den 
fremtidige konfliktrådsordning nedsat af Justitsministeriet i 2007. 

    
11.15 – 11.35   Pause 
 
11.35 - 11.50    3 skarpe synspunkter  
                             Lektor Annika Snare, Det Juridiske Fakultet, København Universitet  

           Kai Herman, tidligere vicekriminalinspektør, Københavns Vestegns     
          Politi  

                             Advokat Helle Hald, Siriusadvokater                               
 
11.50 - 12.20   Indlæg fra inviterede politikere: 
  Peter Skårup, MF, DF, formand for Retsudvalget   
  Kim Andersen, MF, V 
  Karina Lorenzen, MF, SF   
 
12.20 - 12.45    Debat og afslutning 




