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Tale til pressemøde om bandepakke III 

Det talte ord gælder 

 

[Indledning] 

Igennem 2016 har vi set en forråelse i rocker- og 

bandekriminaliteten. 54 gange er der affyret skud alene i 

2016. På et år er antallet af skudeepisoder, der har fundet 

sted på gader og stræder, tredoblet.  

 

Det påvirker os alle sammen. Det har store konsekvenser 

lokalt. Værst af alt er helt almindelige lovlydige borgere 

uforvarende kommet i skudlinjen. Det skaber slet og ret 

utryghed.  

 

I dag trækker vi en streg i sandet.  

 

Nok er nok. 

 

[Pakkens indhold i hovedtræk] 

Vi har valgt at kalde den nye pakke ”Bander bag tremmer”.  

For når vi skal dæmme op for rockernes og 

bandemedlemmers hensynsløse kriminalitet, gør vi det 

ganske enkelt mest effektivt ved, at de bliver sat bag lås og 

slå. 
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Samtidig skal vi også stoppe fødekæden til banderne. Vi 

skal sætte ind tidligt over for unge, der begår kriminalitet, 

så de unge ikke havner i en hårdkogt, kriminel løbebane – 

som let kan føre dem ind i rocker-bande-miljøet.  

 

Derfor står dagens udspil ikke alene. Indsatsen for at bryde 

fødekæden bliver en afgørende del af det kommende 

reformarbejde af indsatsen mod ungdomskriminalitet, som 

regeringen senere vil komme med et udspil til.  

 

I dag spiller vi ud med 28 initiativer fordelt på tre 3 

fokusområder: 

 Tryghed og sikkerhed for borgerne 

 Rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne 

 Pres på rockerne og banderne 

 

Jeg vil gerne sætte nogle flere ord på nogle af initiativerne. 

 

[Opholdsforbud i særlige områder efter afsoning] 

Desværre er vi i dag i en situation, hvor alt for mange 

oplever, at rockere og bander skaber utryghed i deres 

lokalmiljø og boligområde. Det skal vi have gjort noget 

ved.  
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Når rockere eller bandemedlemmer i dag er blevet sat i 

fængsel – så er det i dag sådan, at de efter endt afsoning – 

helt uden konsekvenser – frit kan vende tilbage til det 

område, som de allerede én gang har skabt utryghed i. 

 

Det skal vi have lavet om. Derfor foreslår vi, at allerede når 

dommeren afsiger sin dom, så skal en rocker eller et 

bandemedlem kunne pålægges et opholdsforbud.  

Det vil betyde, at når rockeren eller bandemedlemmet er 

færdig med at afsone sin fængselsstraf, så skal han kunne 

afskæres fra at opholde sig i et bestemt område i flere år. 

 

Er det vidtgående? Rejser det svære spørgsmål? Ja.  

 

Men lad mig sige det klart: Det skal være sådan i Danmark, 

at de, der sætter dagsordenen i et boligkvarter, det er de 

lovlydige borgere. De, der bidrager til vores samfund. Det 

skal det her forslag være med til at sikre. 

 

[Afskaffelse af prøveløsladelse] 

Nu sagde jeg før, at vi skal have rockere og bander væk fra 

gaderne. Det handler for det første om at sætte dem i 

fængsel. Men det handler så sandelig også om, at når de 

først er sat ind – så skal de sidde der så længe, som muligt.  
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Derfor foreslår vi at afskaffe muligheden for 

prøveløsladelse for de rockere og bandemedlemmer, der er 

dømt efter bandebestemmelsen.  

 

Samtidig vil vi indføre et nyt generelt krav som vil betyde, 

at når kriminalforsorgen vurderer, om en indsat kan 

prøveløslades – ja, så skal der lægges afgørende vægt på, 

om den her person har tilknytningen til kriminaliteten i 

rocker-bandemiljøet.  

 

Det vil være med til at holde antallet af rockere og 

bandemedlemmer på fri fod så langt nede som muligt.  

 

Igen: Er det vidtgående? Ja. Men de her personer har vendt 

samfundet ryggen. Og gør man dét, så skal man opleve, at 

døren klapper i.  

 

Omvendt skal det også være muligt at lukke døren til 

fællesskabet op igen. For hvis der er rockere eller 

bandemedlemmer, der kommer på bedre tanker, mens de 

afsoner – lærer at opføre sig ordentligt og den vej igennem 

kommer ind i et exit-program. Ja, så har de vendt sig i 

retning af samfundet igen. Og så vil muligheden for 

prøveløsladelse også være til stede.  
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[Flere muskler til politiet] 

Rocker- og bandemiljøet tilpasser hele tiden deres 

kriminelle aktiviteter alt efter, hvad der giver den største 

profit med den mindste risiko for at blive opdaget.  

 

Derfor skal vi også hele tiden sørge for, at politiet har de 

muskler, der skal til. Rocker- og bandegrupperingerne skal 

stresses maksimalt og angribes fra alle tænkelige fronter. 

Og de skal mærke et så stærkt pres fra politiet og andre 

myndigheder, at det bliver meget svært for dem at fortsætte 

deres lyssky kriminelle aktiviteter i det skjulte. 

 

Det handler om at være et skridt foran rockerne og 

banderne.  

 

Ved nytår åbnede to særlige efterforskningsenheder, som – 

med rigspolitichefens ord – skal være knytnæven i kampen 

mod rocker- og bandemiljøet.   

 

Med Bandepakken styrker vi markant 

efterforskningsenhedernes operative analysekraft.  
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Vi tilfører 25 analytikere, der sammen med efterforskerne 

og anklagerne skal arbejde med at finde sammenhænge på 

tværs af sager og grupperinger. Identificere, hvem der er 

nøglepersonerne i de kriminelle netværk. Og målrette 

efterforskningen der, hvor det virkelig batter.  

 

Det vil forbedre politiets mulighed for at reagere, inden der 

opstår ballade, så vi kan afværge konfrontationerne, inden 

de sker. 

 

En anden måde at sætte pres på rockerne og banderne er at 

få sat en stopper for, at de kan misbruge 

velfærdssamfundets goder til at understøtte deres 

kriminelle aktiviteter – altså en udvidet Al Capone-metode.   

 

Derfor etablerer vi en stående task force bestående af 

relevante myndigheder – bl.a. politiet, 

anklagemyndigheden, kommunerne og SKAT. Task forcen 

skal hurtigt og effektivt kunne håndtere konkrete sager, 

hvor der er mistanke om, at rocker-bandemedlemmer, 

uretmæssigt modtager offentlige ydelser.  
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Samtidig vil vi sætte ind overfor rocker-bandemedlemmer, 

der uanfægtet af, at de ikke betaler deres gæld til det 

offentlige, fx leaser luksusbiler eller på andre måder fører 

sig frem med statussymboler.  

 

[Afslutning] 

Som sagt: Nok er nok.  

 

I dag spiller regeringen ud med 28 initiativer, der vil give 

tryghed og sikkerhed for borgerne, få rockere og 

bandemedlemmerne væk fra gaden og ind bag tremmer og 

øge presset på rocker-bandegrupperingerne. 

 

Jeg vil nu invitere alle Folketingets partier til forhandlinger 

om regeringens udspil. Har partierne endnu flere gode 

initiativer og ideer – så lytter vi til dem.  

 

Det er min klare ambition, at vi kan gennemføre 

forhandlingerne med partierne og indgå en politisk aftale 

relativt hurtigt. For det er regeringens mål at fremsætte et 

lovforslag allerede i denne her folketingssamling.   
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For mig handler det her grundlæggende om en ting: At 

sikre trygheden for helt almindelige danskere. Derfor skal 

vi også have sat en stopper for rockerne og banderne.  

De skal slet og ret bag tremmer. 

 

Tak for ordet. 

 


