
 

Udkast til tale ved ministerens overrækkelse af Den 

Kriminalpræventive Pris 2009  

 

1. Det er en stor fornøjelse for mig at kunne overrække 

Den Kriminalpræventive Pris 2009. 

 

Formålet med prisen er som bekendt at belønne en særlig 

og ekstraordinær indsats – eller et godt og nyskabende 

initiativ på det kriminalpræventive område. 

 

Og Den Kriminalpræventive Pris er derfor en god måde 

at skabe opmærksomhed om de mange gode projekter –

som jeg vil selvsyn har set – der er rundt om i landet.  

 

Prisen er tænkt som et skulderklap til det konkrete vin-

derprojekt, men også som en anerkendelse til det krimi-

nalpræventive arbejde som sådan.  
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2. Temaet for dette årsmøde er som jo unge mennesker 

og deres færden i nattelivet. 

 

Og, ikke overraskende, er unge også det gennemgående 

tema ved indstillingerne til Den Kriminalpræventive Pris 

i år. 

 

Når det ikke er overraskende, så er det jo fordi, at jo tid-

ligere den kriminalpræventive indsats ligger, jo bedre er 

resultaterne.  

 

Unge er ikke blot omdrejningspunktet for de fleste af de 

indstillede til årets Kriminalpræventive Pris. Det er også 

fællesnævneren for de 4 projekter, der har skilt sig sær-

ligt ud i år, og som derfor er udvalgt af Rådet som nomi-

nerede til at modtage årets pris. 

 

Der er tale om 4 ret forskellige projekter – med forskelli-

ge indgangsvinkler og forskellige problematikker. Men 



 3

fællesnævneren er altså, at de nominerede projekter på 

forbilledlig vis arbejder for og med de unge.  

 

3. De nominerede til Den Kriminalpræventive Pris 2009 

er: 

 

• Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier – 

der gør et stort stykke frivilligt arbejde for at fore-

bygge vold i familien, og som har sat særlig fokus 

på vold blandt unge i parforhold - den såkaldte 

”kærestevold” 

 

• Projekt ”Tværfaglig indsats i Farum Midtpunkt” – 

der igennem medinddragelse af professionelle, 

forældre og beboere søger at nå en helhedsoriente-

ret og holdbar løsning i forhold til grupper unge, 

der skaber utryghed i boligområdet 
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• Projekt ”SSP handleplan – til forebyggelse af un-

ges deltagelse i konflikter mellem voksengruppe-

ringer og rockermiljøet” – som er en nyskabelse, 

hvor man samler det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde om en meget vigtigt fælles indsats. 

  

• Og endelig projekt ”Unge for Unge” – hvor unge 

frivillige i Gellerupparken i Århus har taget med-

ansvar for deres lokalområde og virker som forbil-

leder for god opførsel blandt yngre og jævnaldre-

ne. 

 

Alle de nominerede projekter er imponerende eksempler 

på et stort kriminalpræventivt engagement, og alle pro-

jekterne – og de involverede enkeltpersoner – fortjener 

stor ros og anerkendelse. 

 

4. Det har ikke været nemt at vælge – men ét projekt har 

alligevel skilt sig særligt ud.  
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Det er mig en glæde at kunne meddele, at dette års vinder 

af Den Kriminalpræventive Pris er projekt ”Unge for 

Unge” fra Gellerup i Århus.  

 

”Unge for Unge” får prisen for en fremragende kriminal-

præventiv og tryghedsskabende indsats, der har stor be-

tydning både for de enkelte unge, der er med i projektet, 

og for hele lokalområdet.  

 

Der er tale om, at en gruppe ressourcestærke unge, som 

selv er gået aktivt ind i at påvirke udviklingen i deres lo-

kalområde. 

 

”Unge for Unge” har både konkrete kriminalitetsfore-

byggende initiativer og sommerfester, udflugter og 

ugentlig fodbold- og danseundervisning for hele områ-

dets børn og unge. 
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De unge i projektet virker som rollemodeller, der med 

holdningsbearbejdelse forsøger at skabe en positiv udvik-

ling i forhold til andre unge og lokalsamfundet. De prø-

ver med andre ord, at trække de andre den rigtige vej. 

 

Projektet tilbyder samtidig et positivt alternativ til unge, 

som selv har problemer, og som gennem ”Unge for Un-

ge” kan opnå et tilhørsforhold og selvværd baseret på et 

konstruktivt bidrag til lokalområdet i stedet for destruktiv 

grænsesøgning. 

 

Jeg havde selv for kort tid siden fornøjelsen af at besøge 

Gellerup og møde nogle af de unge fra projektet. Det 

gjorde et stort indtryk på mig at møde så ressourcestærke 

og engagerede unge mennesker.   

 

Der er rigtig mange gode og velfungerende kriminalpræ-

ventive projekter, hvor uddannede og professionelle 

mennesker arbejder med de unge.  
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Men dette projekt skiller sig ud ved, at det her er de unge 

selv, der har taget ansvar for deres liv, for deres kamme-

rater og for hele deres boligområde. 

 

Jeg hørte de unge fortælle om, hvordan de har lavet en 

fast ordning med at skabe ro og tryghed i bybusserne og 

derved hjælpe både passagerer og buschauffører i områ-

det. 

 

Jeg hørte de unge fortælle om dengang, der var uro, hær-

værk og brande i deres lokalområde, og de derfor mødte 

talstærkt op hver aften – og organiserede et beredskab for 

at stoppe urolighederne og slukke småbrande. 

 

Her har vi en gruppe unge, som vælger den positive vej, 

og som gør en indsats for at trække andre unge med sig i 

den rigtige retning. 
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Det store engagement, de unge i projekt ”Unge for Unge” 

lægger for dagen, og det mod de udviser til at tage ansvar 

for sig selv og deres kammerater, er præcis det råstof, vi 

har brug for.  

 

De unge mennesker fra ”Unge for Unge” gør mig oprig-

tigt optimistisk for fremtiden – og jeg kan ikke rose jer 

nok. 

 

Derfor er jeg glad og stolt over at kunne overrække Den 

Kriminalpræventive Pris 2009 til jer. 

 

TILLYKKE! 

 


