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Udkast til tale til brug for ministerens indlæg ved Det Krimi-
nalpræventive Råds årsmøde den 19. marts 2010 kl. 10.00 på 
Hotel Scandic Copenhagen 

Det talte ord gælder 

 [Indledning] 

1. Lad mig starte med at sige tak for invitationen. Det er en me-

get stor fornøjelse for mig at stå her til mit første årsmøde i Det 

Kriminalpræventive Råd. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast, at en effektiv kri-

minalpræventiv indsats for mig er helt afgørende, hvis vi skal 

bevare det danske samfund som ét af de tryggeste og fredeligste i 

verden. 

Det Kriminalpræventive Råds arbejde er derfor noget, som jeg 

prioriterer meget højt. 

2. Grundlæggende er kriminalitet jo først og fremmest sympto-

mer på komplekse sociale, psykologiske og integrationsmæssige 

problemer. 

Det er derfor helt centralt, at vi gennem en bredspektret krimi-

nalpræventiv indsats hele tiden arbejder for at sikre et lavt krimi-

nalitetsniveau i Danmark. 

Men det er nok ingen hemmelighed, at det også er her, den helt 

store udfordring ligger i de kommende år. 
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[Regeringens arbejdsprogram] 

3. Regeringen fremlagde i forbindelse med regeringsomdannel-

sen i februar i år arbejdsprogrammet ”Danmark 2020”, hvor der 

opstilles 10 mål for Danmark i 2020. 

En af målsætningerne er, at danskerne skal være et af verdens 

mest tillidsfulde og trygge folk. I 2020 skal sandsynligheden for 

at blive udsat for en alvorlig forbrydelse således være blandt de 

laveste i Europa. 

4. For at nå målet vil regeringen bl.a. satse på en tidlig og effek-

tiv præventiv indsats. 

Der blev allerede i oktober 2009 fremlagt det største samlede ini-

tiativ mod ungdomskriminalitet i nyere tid. 

Udspillet indeholder en lang række forebyggede initiativer for 

mere aktivt at sikre samfundet mod vold, tyveri og anden krimi-

nalitet samtidig med, at de unge gives en hjælpende hånd til en 

bedre fremtid. 

Og regeringen vil med det nye arbejdsprogram fastholde et stærkt 

fokus på den forebyggende indsats, for det bedste middel mod 

kriminalitet er nu engang at sikre, at børn og unge slet ikke begi-

ver sig ud i kriminalitet. 

Det er i denne sammenhæng afgørende for mig, at unge menne-

sker, der er i risikozonen for at blive tiltrukket af kriminelle mil-

jøer, kan se et alternativ til en kriminel løbebane. 



 

3 

Og jeg glæder mig derfor også til, at jeg senere i forbindelse med 

uddelingen af Den Kriminalpræventive Pris får lejlighed til at 

præsentere de nominerede til prisen, fordi de hver på deres måde 

er gode eksempler på, hvad der kan gøres over for unge, som har 

svært ved at finde et ståsted i samfundet.  

5. Samtidig er det en af regeringens vigtigste prioriteter at be-

kæmpe den alvorlige kriminalitet bl.a. i bandemiljøerne. 

Og dér spiller den hårde og kontante politiindsats, som i øjeblik-

ket er rettet mod banderne og rockerne, en meget vigtig rolle – og 

med positive resultater. 

Men det er også vigtigt, at forebyggelse og opklaring af den knap 

så alvorlige kriminalitet prioriteres, idet den bidrager til utryghed 

og for nogle unge er starten på en kriminel løbebane, hvor grov-

heden løbende eskalerer. 

[Temaet for årsmødet – Indbrud i private hjem] 

6. Det Kriminalpræventive Råd har på dette årsmøde valgt at sæt-

te fokus på indbrud i private hjem. 

Det er tema, som jeg er meget glad for nu sættes på dagsorden i 

2010. 

For når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun de 

ting, som er blevet stjålet. Når en fremmed har været trængt ind 

på ens private enemærker, mister man samtidig en del af den 

tryghed, som man naturligvis skal kunne føle i sit eget hjem. 
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Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at indbrud i private hjem 

ikke kun er et alvorligt samfundsproblem, men også en alvorlig 

krænkelse af ofrenes integritet og tryghed. 

7. Vi har desværre set en markant stigning i antallet af indbrud i 

privat beboelse i de seneste år. 

I 2009 blev der anmeldt knap 49.000 indbrud i beboelse, hvilket 

er 50 % flere end i 2006. Forsikringsbranchen anslår, at erstat-

ningsudbetalingerne i den anledning løb op i 1,2 mia. kr. 

Det er derfor nødvendigt, at vi som samfund nu gør en ekstra ind-

sats for at bekæmpe og forebygge indbrudskriminalitet.  

8. I indbydelsesmaterialet til dette årsmøde stilles spørgsmålet, 

om vi kan knække kurven for indbrud i privat beboelse. 

For mig at se kan udviklingen vendes. 

Men det kan kun ske med en helhedsorienteret indsats over for 

indbrudskriminalitet og hæleri med sammenhængende tiltag, der 

dækker hele spektret fra den tekniske forebyggelse til den konse-

kvente politiindsats. 

Det er i den forbindelse klart, at der er behov for, at politiet prio-

riterer indbrud i privat beboelse højt. 

Erfaringerne fra flere politikredse viser da også, at når politiet 

sætter massivt og målrettet ind mod de aktive indbrudstyve, så 

kommer der også mærkbare resultater i form af et mindre antal 

indbrud. 
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Jeg ved, at det ligger politiet meget på sinde at gøre en ekstra 

indsats på området, fordi ingen kan være tilfredse med den ud-

vikling, som vi desværre har set de seneste år. 

9. Det er imidlertid også klart, at en intensiv politiindsats ikke 

kan stå alene. Der er også behov for, at der gøres ekstra indsats 

på det forebyggende område. 

Som jeg også har forstået, at man vil komme ind på senere i dag, 

er danskernes egen sikring af boligen til forebyggelse af indbrud 

mindre end i de lande, som vi normalt sammenligner os med. 

Samtidig har undersøgelser vist, at hvis borgerne går sammen om 

at holde øje med hinandens boliger og med personer og biler, der 

færdes anderledes end normalt i lokalområdet, så har det en stor 

effekt på antallet af indbrud. 

Så dermed siger det sig selv, at hvis vi skal knække den stigende 

kurve for indbrud i private hjem, bliver vi nødt til i endnu højere 

grad at sikre vores boliger og være opmærksomme på naboerne i 

vores boligområde. 

Jeg synes dog samtidig, at der er grund til at understrege, at dan-

skerne ifølge internationale undersøgelser er meget trygge set i 

forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. Så 

derfor skal vi også passe på med at skabe unødig utryghed. 

Vi skal med andre ord have en afbalanceret tilgang til problem-

stillingen. 

10. Jeg vil også gerne understrege, at det er afgørende at tænke 

forebyggelse af indbrudskriminalitet mere bredt. 
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Som erfaringerne fra andre lande viser, så har den måde et lokal-

område er indrettet på eksempelvis med stisystemer, placering af 

boligerne i forhold til hinanden, adgangsveje, gadebelysning osv. 

også betydning for indbrudskriminaliteten i området. Og det gæl-

der for den sags skyld også andre former for utryghedsskabende 

kriminalitet, som f.eks. vold, hærværk og røverier. 

11. Et område, som også påkalder sig opmærksomhed, er hæleri. 

De tal, som jeg var inde på tidligere om antal indbrud og forsik-

ringsudbetalinger, illustrerer jo, at indbrudstyve tilsyneladende 

har let adgang til at omsætte stjålne værdier til en betydelig per-

sonkreds, som enten bevidst eller ubevidst aftager hælervarer. 

Vi skal derfor bekæmpe den asociale tendens til at købe hælerva-

rer. 

Og det er i den forbindelse værd at huske på, at den, der efter-

spørger stjålne genstande, er med til at skabe grundlag for ind-

brud i sit eget og andres hjem. 

Jeg vil derfor også gerne benytte lejligheden til i dag at slå fast, 

at vi alle har et ansvar for ikke at lade os friste af for gode tilbud. 

Vi bør samtidig gøre, hvad vi kan for at sikre os, at vi ikke ufor-

varende bidrager til, at indbrudstyvene kan afsætte deres stjålne 

varer. 

12. Som jeg allerede har været inde på, kan indbrudskurven efter 

min opfattelse kun knækkes med en helhedsorienteret indsats 

over for indbrudskriminalitet og hæleri med sammenhængende 

tiltag. 
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Jeg vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at nævne, at 

Justitsministeriet i tæt samarbejde med bl.a. Det Kriminalpræ-

ventive Råd igennem længere tid har arbejdet på en samlet pakke 

med en styrket indsats mod indbrud i private hjem. 

Kredsen af deltagere i dette arbejde har været meget bredt sam-

mensat, og dette har netop været ud fra et ønsket om at nå frem 

til en bredspektret og sammenhængende indsats mod indbrud. 

Lige nu er man ved at lægge sidste hånd på indbrudspakken, som 

jeg forventer at kunne præsentere for offentligheden umiddelbart 

efter påske. 

[Afslutning] 

13. Da min forgænger som justitsminister afsluttede sit indlæg 

ved årsmødet i Det Kriminalpræventive Råd sidste år, sagde han, 

at han så et år for sig i forebyggelsens tegn. 

Siden dengang er der – som jeg har været inde på tidligere – 

fremlagt det største samlede initiativ mod ungdomskriminalitet i 

nyere tid, som i øjeblikket er ved at blive omsat til virkelighed. 

Der har også været afholdt en bandekonference i januar i år, hvor 

omkring 400 engagerede praktikere kom med deres bud på, hvor-

dan vi som samfund får brudt fødekæden til banderne. 

Der arbejdes i øjeblikket med opfølgningen på de mange forslag, 

idéer og erfaringer, der kom frem på konferencen. 
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Og som jeg lige nævnte, vil der umiddelbart efter påske blive 

fremlagt en samlet indbrudspakke, som fokuserer særligt på fore-

byggelse af indbrudskriminalitet. 

Man kan derfor med god ret sige, at 2010 bestemt også bliver et 

år i forebyggelsens tegn! 

TAK 


