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Retspolitisk Forening kan ikke anbefale lovændringerne. Den omfattede personkreds er allerede omfattet af 
bestemmelser, der fordobler fængselsstraffen og afskærer dem fra prøveløsladelse. Hertil kommer et muligt 
opholdsforbud i en periode på op til ti år. 

Det aktuelle forslag reducerer eventuelle sociale ydelser mv. i en treårig periode til niveauet for 
integrationsydelse. Alt i alt er forslaget og bandebestemmelsernes samlede virkning ude af proportioner, 
hvorved straffen ikke længere står mål med forseelsen. Endvidere strider det mod hensyn til resocialisering, 
både teoretisk og i forhold til indvundne erfaringer om, hvordan man bedst bidrager til at forebygge recidiv. 

Herudover nærer vi særlig bekymring i de tilfælde, hvor personer omfattet af den særlige bandebestemmelse 
har forsørgelsespligt. Her vil børnene lide under det meget lave indkomstgrundlag, der med nærværende 
forslag stilles i udsigt.  

Det er velkendt, at kriminalitet og sociale problemer nedarves til de næste generationer, og risikoen for dette 
forstærkes, når børnenes muligheder for at tage del i fritidsliv, få alle hovedmåltider, have det nødvendige tøj 
osv. forringes, hvilket vil være en konsekvens, såfremt forslaget vedtages. 

Derfor bør under alle omstændigheder forsørgere helt eller delvist undtages fra forslagets bestemmelser. 

Der bør endvidere i det mindste udarbejdes undtagelsesbestemmelser for de personer, der udviser vilje og 
indgår i exitforløb. Dette motiverer den dømte til samarbejde og til at forlade det kriminelle miljø. 

Såfremt forslaget om ’karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle’ vedtages, bør det overvejes 
om karantænens længde skal tilpasses dommens længde, således at der ikke automatisk udløses tre års 
karantæne i forbindelse med samtlige domme efter straffelovens § 81 a. 
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