6

Mandag den 9. oktober 2006 Redigeret af Jorge Jensen

Min søn kan ikke have noget med terror
at gøre. Jeg er sikker på, at han er
uskyldig.

Borgerne på Frederiksberg kan i morgen opleve, at der kommer rødt, brunt eller sort vand ud
af hanerne, ligesom det kan smage af jern. Frederiksberg Vandforsyning skal lave målinger på
ledningsnettet, og derfor er det nødvendigt at tilsætte drikkevandet blandt andet noget ekstra jern.
Ifølge Berlingske Tidende er vandet uskadeligt, men det kan smitte af på både opvask og vasketøj.

BJERREGAARD
AFVISER KRITIK
Strid: Overborgmester Ritt
Bjerregaard (S) tager nu til
genmæle over for Parkens
direktør Flemming Østergaard, der i en kronik i
Morgenavisen JyllandsPosten i sidste uge skrev, at
det var kommunens manglende vilje, der var skyld i,
at Parken ikke kan udvide
og dermed går glip af
UEFA-Cup-finalen 2009.
Nu siger Ritt Bjerregaard til
B.T., at Østergaards udtalelser er decideret forkerte. »Parken skal ikke
betale en øre til kommunen. Parken skal betale for
den grund, der er en
forudsætning for at klare
udbygningen af den gamle
tribune,« siger overborgmesteren og tilføjer, at
sagen mest drejer sig om,
at Flemming Østergaard
ikke vil betale prisen for
grunden.
JP

MOR TIL DEN TERRORSIGTEDE AC, DER SIDDER FÆNGSLET
I SARAJEVO – I EN NY BOG OM AC’S FAMILIE.

Samfundet lader løsladte i stikken
Udslusning: Overgangen fra fængsel til frihed kan være barsk. Samfundet skal hjælpe de løsladte, men gør det kun i ringe grad.
Af PETER ERNSTVED RASMUSSEN

Benny og Kjeld tager med
smil og åbne arme imod ved
porten, hver gang Egon Olsen bliver løsladt.
Men i virkelighedens verden er der ofte meget langt
til gensynsglæden, som den
udspiller sig i filmene om
Olsen Banden. Tværtimod
oplever mange løsladte samfundet fra den skrappe side,
det øjeblik de bliver sat på
fri fod.
Med i kufferten fra fængslet bærer de både forliste
ægteskaber, dybfrosne venskaber, mistede boliger og et
lavt selvværd.
Ifølge loven skal samfundet hjælpe dem på vej, men

Så længe han afsoner, er han jeres mand.
Sig til ham, at når han bliver løsladt, kan
han ringe til os og bestille en tid.
SÅDAN SIGER NOGLE SOCIALFORVALTNINGER IFØLGE FÆNGSELSINSPEKTØR HANS JØRGEN ENGBO FRA VRIDSLØSE STATSFÆNGSEL

ofte sker det slet ikke. Heller
ikke for mange af de misbrugere, som er blevet rettet op
i fængslet og har vist vilje til
at begynde på en frisk.
»Jeg møder mange stofog alkoholmisbrugere, som
kommer i behandling og
bliver afvænnede under afsoningen. De blomstrer op
og er glade. Men når de bliver løsladt, står de på herrens mark. De mangler no-

gen, der kan holde øje med
dem, og i stedet ryger de tilbage i deres gamle miljø og
misbrug – med mindre de er
enormt stærke,« siger Lise
Holten, som er forsvarsadvokat.

Kommunalt svigt
Hun sidder med i den arbejdsgruppe, som har arrangeret høringen "Løsladt… og
hvad så?", der finder sted på

Københavns Universitet i eftermiddag. Ifølge Lise Holten bærer de sociale myndigheder en stor del af ansvaret.
»Det er ofte kommunerne, der svigter,« siger hun.
Samme opfattelse har Birgitte Rosenvinge. Hun er
midlertidig leder af Slusen,
som er Kirkens Korshærs bofællesskab for løsladte fanger i Dianalund ved Sorø, og
kommer derigennem i kontakt med mange, som har
problemerne tæt inde på
kroppen.
»De løsladte kan ikke få
hjælp til noget som helst, og
i stedet bliver de sendt i aktivering med det samme. Men
det er ualmindelig svært,

når man kommer direkte fra
et fængsel at møde alle de
krav, som samfundet stiller.
Samfundet forventer, at
man tager fat med krum
hals med det samme. Men
det tager tid at rydde op i alle de traumer, der følger
med at sidde i fængsel. Og
det kræver meget arbejde,«
siger hun.
Ifølge loven skal Kriminalforsorgen og kommunerne samarbejde om en fælles
handlingsplan for de løsladte, men det sker kun i ringe
omfang, mener Birgitte Rosenvinge.

Ikke konstruktivt
Som fængselsinspektør i
Vridsløse Statsfængsel ken-

VIL HAVE
TRAFIKKOMMISSION

FAKTA

LØSLADT … OG
HVAD SÅ?
- Offentlig høring på Københavns Universitet (Studiestræde 6, Anneks A)
arrangeret af Dansk
Retspolitisk Forening i dag
kl 16.30-19.00
Det handler om at koordinere indsatsen og gøre det bedre både i kommunerne og
hos Kriminalforsorgen.«
Hans Jørgen Engbo og Ole
Pass er begge oplægsholdere
ved dagens høring.
peter.ernstved@jp.dk

Den unge
udsatte
hundelufter

Undren: LO-Storkøbenhavns formand, Peter Kay
Mortensen, kalder det
rystende, at Trafikministeriet endnu ikke har
nedsat en trafikkommission, der skal se på fremtidige problemer på de
danske veje og i den kollektive trafik. Både LO og
arbejdsgiverorganisationen
HTS-A har tidligere på året
efterspurgt kommissionen.
Organisationerne frygter,
at trafikproblemerne på
vejene vil hæmme arbejdskraften og mobiliteten på
arbejdsmarkedet. »Det er
tåbeligt og uanstændigt, at
kommissionen endnu ikke
er nedsat. Jeg opfatter det
som en hån mod de lønmodtagere, der dagligt
bruger alt for lang tid på at
komme på arbejde, fordi
de sidder fast i trafikken,«
siger Peter Kay Mortensen
til 3F’s nyhedsbrev.
JP

Spydspidsen er et sted, der formidler
job for unge udsatte. Christian
blev hundelufter.
Af KRISTINE AMALIE LINNET

Dalmatineren har boret
mundkurven ned i mudderpølen. Christian holder
stramt fast i halsbåndet,
mens de syv andre hunde
ruller sig i skovens mudder.
Før i tiden var hans arm
vredet helt af led, når han
kom hjem. Nu har han fået
bedre styr på dalmatineren,
for i snart et år har han
været hundelufter. Jobbet
har Spydspidsen formidlet
for ham.

TOILETPENGE
FUNDET
Trængende: Først lukkede
Københavns Kommune 17
offentlige toiletter, så
genåbnede de ti af dem.
Lidt senere besluttede
politikerne, at de genåbnede toiletter også skulle
gøres i stand. Og så satte
de trumf på med beslutningen om en stribe helt
nye offentlige toiletter Og
nu er pengene, i alt 28
mio. kr., fundet. Så nu kan
byens indbyggere og
turister altså se frem til at
kunne lade vandet i forholdsvis pæne omgivelser,
og det glæder den ansvarlige borgmester, Klaus
Bondam, der over for
Berlingske Tidende kalder
toiletfaciliteter for en helt
rimelig offentlig serviceydelse. Planen er, at toiletforbedringerne skal være
gennemført i løbet af fire
år.
JP

Drømmefabrik
Spydspidsen er et projekt i
Københavns kommune, der
skal få udsatte unge under
18 år i arbejde. Filosofien er,
at mødet med arbejdsmarkedet skal give et positivt møde med det samfund, som de har et konfliktfyldt forhold til.
Når de unge første gang
kommer på Spydspidsen,
udvikler de drømme i små
rum med bløde lænestole.
Jobbet skal være helt rigtigt.
»Forudsætningen for at få
et godt liv er et arbejde,«
siger Steven Bentsen, der er
leder af Spydspidsen.

»Jeg er vågnet«
Det kender Christian godt.
Hver eneste morgen er han
mødt på arbejde. Også selv
om der har været problemer
derhjemme, for det giver
ham udfordringer, og han

HØJE-TAASTRUP
KAN BARE
Indsats: Når kommunerne
vil hjælpe indvandrere
med at komme i arbejde,
kan de fremover ringe til
Høje-Taastrup kommune
og få hjælp til opgaven.
Høje-Taastrup har været
lidt bedre end de fleste til
at få indvandrere i arbejde,
og derfor er en særlig
landsdækkende specialfunktion lagt netop der.
Formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Nadeem Farooq,
forklarer de gode erfaringer
med, at kommunen har
været ekstremt praktisk
orienteret, både fra politikernes side og især fra
medarbejdernes side. Han
kalder det håndholdt
arbejde, hvor forkromede
teorier er skiftet ud med et
fokus på den virkelighed,
indvandrerne møder,
oplyser DR København.

der Hans Jørgen Engbo problemstillingen indefra. Han
giver advokaten og lederen
af Slusen ret.
»Der er mange problemer
for de løsladte. Mange socialforvaltninger går med i et
konstruktivt
samarbejde.
Men ind i mellem oplever
vi, at de siger, at det har de
ikke ressourcer til. Det er ikke konstruktivt,« mener
Hans Jørgen Engbo.
Hos kommunerne erkender Ole Pass, at der er problemer. Han er socialdirektør i
Rødovre Kommune og samtidig formand for socialcheferne i Danmark. Men de går
ifølge ham begge veje.
»Der er et godt udviklingspotentiale på begge sider.

Når hundelufteren Christian
holder fri, står en anden hund
klar. Nemlig hans egen.
Foto: Mik Eskestad

er god til det. Det var han
ikke til at gå i skole. Han
smed kaffekopper efter
lærerne og blev selv smidt
ud. Han slog en pædagog og
blev smidt ud igen.
»Jeg er vågnet nu. Når jeg
går herude med hundene,
tænker jeg slet ikke på
kriminalitet,« siger Christian.
Egentlig skulle han være
mekaniker og kom til Spydspidsen for at få skolehjælp.
»Det er flovt at være 17
og ikke kunne læse og
skrive,« siger han.
Men det er ikke på grund
af mekanikeruddannelsen,
at han læser dansk og
matematik nu. Han vil være
professionel hundetræner.

Pibetobak og rap
Inde i drømmerummet
fandt Christian ud af, at
daglig forandring, hundetække og en 14 grader skæv
ryg pegede mod et job som
hundelufter. Spydspidsen
formidlede kontakten med
Martin Nistad, der er professionel hundelufter.
»Først tænkte jeg på,
hvordan jeg skulle tale med
en gammel mand med pibe
hver dag,« siger Christian.
Indtil Martin satte rap på
i den gamle gule postbil og
overdøvede 10 gøende
hunde bag i bilen.

Det handler om mål
Nu taler de om damer,
problemer og dårlige trafikanter. Når de henter velfriserede Hellerup-hunde og
afleverer dem igen smurt
ind i mudder.
»Forleden fortalte jeg min
kammerat, at det faktisk er
rart at tjene ærlige penge,«
siger Christian.
Han kan lide at stå op om
morgenen og træne med
hundene. Især med dalmatineren, som han har klare
mål med. Han synes, at det
er vigtigt at have mål.
kristine.linnet@jp.dk

Mere fokus på unge kriminelle
Nye initiativer i Københavns Kommune skal få de helt unge ud af kriminalitet.
Af KRISTINE AMALIE LINNET

Københavns kommune har
præsenteret en række initiativer, der især retter sig mod
unge under 15 år. Tiltagene
er et supplement til de nuværende tilbud, og er blandt
andet et resultat af, at den
grove kriminalitet blandt
helt unge er steget i København.
»Kommunerne organise-

rer flere indsatser for unge
under den kriminelle lavalder. Det er fordi, der er flere
unge under 15, der udøver
kriminalitet,« siger Birk
Nielsen, fagansvarlig omkring SSP-samarbejdet i det
kriminalpræventive råd. SSP
er samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og
politiet.
Blandt initiativerne er det
nyopstartede projekt "Den

Korte Snor", der udelukkende fokuserer på unge i alderen 12-14 år, som udviser
truende eller uroskabende
adfærd i lokalområderne.

Socialt samspil
Birk Nielsen forklarer, at
den øgede ungdomskriminalitet hænger sammen
med de unges bevidsthed
om, at de ikke kan straffes.
»Desuden ryger de hash

og er skæve helt ned i 11-12
års alderen. Derfor er de
nemmere at lokke ud i kriminaliteten,« siger han.
Han ser samspillet mellem
de sociale organisationer og
myndigheder som altafgørende.
Projektet
"Den
Korte
Snor" er således et samarbejde mellem børnefamilieteamene, Den Sociale Døgnvagt, Socialforvaltningens

gadeplansinstitutioner, projektet "Unge i dommervagten" og politiet.

Brug for indsatsen
Ole Hammer er leder af Den
Sociale Døgnvagt og arbejder med projektet "Unge i
dommervagten". Projektet
har eksisteret siden december sidste år og sørger for, at
socialrådgivere deltager i
unges politiafhøringer og

fremstillinger i dommervagten.
»Det går over al forventning, vi får bedre fat i de unge. Det er helt tydeligt, at
der har været brug for det,«
siger Ole Hammer.
Han vurderer, at samarbejdet og den ekstra indsats
skaber bedre overblik og får
de unge ud af kriminalitet.
Det er, fordi de mange forskellige sociale indsatser un-

derstøtter hinanden.
»København er en international storby, hvor man
skal forvente, at der findes
ungdomskriminalitet. Det
følger med. Derfor er der også behov for indsatsen. Og
en så massiv indsats skulle
gerne have en effekt,« siger
han.
kristine.linnet@jp.dk

