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Konsekvens over for unge på den kriminelle løbebane 
 
Juraprofessor og tidligere formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith, samt 
Formanden for de fængselsansatte i Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting, har 
kritiseret de borgerlige partiers forslag om en ungdomsdomstol. 
 
Ungdomskriminaliteten har, som Eva Smith også påpeger, været faldende siden 2006, 
men der er stadig problemer med den hårde kerne af unge kriminelle, hvor det 
nuværende system, der tager sig af unge kriminelle, må give op.  
 
Regeringen hævede som noget af det første den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år, 
selvom 14-årige også står bag alvorlig kriminalitet. Alene i 2013 mistænkte politiet 14-
årige for 3 voldtægter, 13 tilfælde af alvorlig vold, 1 forsøg på manddrab, 112 indbrud, 
115 røverier og 42 overtrædelser af våbenloven. Dette må og skal tages alvorligt. 
 
Ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, spekulerer unge i den kriminelle 
lavalder. I januar 2014 forklarede et ungt bandemedlem endda direkte i en sag, at hans 
venner havde aftalt, at han skulle skyde, fordi han som 14-årig ikke kunne straffes. 
 
Mere konsekvens og en fastere hård over for hårde unge kriminelle 
 
Venstre og de øvrige borgerlige partier er derfor enige om at gennemføre en reform. 
Reformen skal både fastsætte en ny ungdomskriminel lavalder og etablere en ny 
ungdomsdomstol, som skal tage sig af kriminalitet, der begås af 12 til 17-årige. 
Derudover skal der oprettes en ny ungdomskriminalforsorg, som skal stå for tilsynet og 
bidrage til driften af de institutioner, der tager sig af ungdomskriminelle. 
 
Regeringens skræmmebilleder om forslaget, der ifølge dem betyder, at børn og unge nu 
skal sidde i fængsler med voksne kriminelle, er helt ude i hampen. Som i dag skal det 
ske på særlige institutioner med pædagogisk sigte. Vi opfordrer til, at vi står sammen i 
stedet for at bekæmpe hinanden i dette forslag. Særligt fordi Socialdemokraterne selv i 
2010, inden valget, foreslog at oprette ungdomsdomstole for 12-18-årige. Mette 
Frederiksen lovede endda, at oprettelsen ville have topprioritet for en ny regering med 
ordene ”Det skal gennemføres hurtigst muligt. Vi håber at være i gang inden for de 
første 100 dage”.  
 
Der er behov for mere konsekvens og en fastere hånd overfor den hårdeste kerne af 
unge kriminelle. Den faldende ungdomskriminalitet er en chance for at forstærke 
indsatsen over for dem.  

 


