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KrIMInel lAVAlder

MAn strAFFer 
da iKKe bØrn 
Skal den kriminelle lavalder sættes ned til 12 år? Det 
spørgsmål blev mødt med hovedrysten og himmelvendte 
øjne ved en konference om emnet i maj.  Tilhængere af 
forslaget kunne tælles på en hånd.
  
Af Andreas Graae

”Jeg har for længe siden opgivet at være neutral.” sådan indledtes 
konferencen om kriminel lavalder i maj af ole Ingstrup, formand 
for den retspolitiske tænketank, Forsete. 

Hermed bekendte han kulør, og en kulør som langt de fleste 
fremmødte så ud til at dele. salen ligefrem summede af social 
indignation over, at nogen overhovedet kunne overveje at straffe 
børn på 12 år retsligt.

Forslaget om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og indføre 
en særlig ungdomsdomstol for de 12-17 årige blev fremsat af de 
borgerlige partier tidligere på året. Konferencen var en reaktion 
på dette forslag.

blandt kanoner og krigsudrustninger på tøjhusmuseet debattere-
de partiernes retsordførere forslaget. eller mere nøjagtigt: Her de-
batterede partierne fra rød blok, som i forvejen var rørende enige.
de borgerliges retsordfører havde nemlig alle meldt fra – und-
tagen Peter skaarup (dF), der modigt nok vovede sig ind i løvens 
hule halvejs inde i arrangementet. 

”Jeg fornemmer, at jeg er en af de eneste her, der støtter forslaget. 
Men jeg vil gerne understrege, at det ikke er fordi, jeg vil være 
ond mod børnene. det er fordi, jeg mener, de skal have nogen til 
at tale for sig. og så lad os aflive myten om, at de skal i fængsel. 
det er ikke hensigten med forslaget. de skal for eksempel kunne 
dømmes til at gå i skole, forrette samfundstjeneste og lignende,” 
sagde han.

trods politisk uenighed, roste resten af panelet ham for at møde 
op som den eneste fra blå blok. der var mindre ros til de øvrige 
borgerlige politikere, herunder simon emil Ammitzbøll (lA), der 
havde meldt fra en time forinden. 

”Jeg synes, det er svagt, at man ikke kommer og argumenterer for 
et forslag, man selv har fremsat,” sagde trine bramsen (s).

Hun fortsatte: ”Men når det er sagt, så er vi selvfølgelig kraftigt 
imod det forslag. Jeg har faktisk svært ved at finde et eneste godt 
argument for at sænke den kriminelle lavalder. det skulle måske 
lige være, at man dermed får samlet indsatsen for 12-17 årige i 
én instans. det bør bare virkelig ikke være en juridisk domstol – 
det bør være en sag for de sociale myndigheder.”

oPdRAGelse FRem FoR stRAF
den tidligere professor og formand for det Kriminalpræventive 
råd, eva smith, var også en del af panelet. også hun var stærkt 
alarmeret over forslaget. Ikke mindst set i lyset af, at nye tal fra 
politiet viser, at ungdomskriminaliteten for 10-14 årige er faldet 
med 66 procent siden 2006.

”de tal tyder jo på, at forældre og kommuner er på rette vej. det 
er derfor et mysterium for mig, hvorfor man vil ændre vores 

system mod noget, der kendes fra lande med langt højere ung-
domskriminalitet,” sagde hun.

I stedet for straf, mener hun at børn har brug for opdragelse: 
”langt de fleste forældre er jo for længst gået væk fra kontant 
straf som led i børneopdragelsen. så er det da mærkeligt, at man 
gerne vil straffe andres børn.”

Ifølge den tidligere professor har børnene brug for at erkende, 
at de har gjort noget galt. og det gør de ikke i en retssal med en 
forsvarer.

stRAFFet FoR småRAPseRieR
under debatten smider Karina lorentzen (sF) et retorisk spørgs-
mål ud i salen: ”Hånden på hjertet: Hvor mange af jer har ikke på 
et tidspunkt i løbet af jeres barndom eller ungdom taget noget, 
der ikke var jeres? tænk hvis det havde udløst en straf?”

Hendes pointe er, at mange af de forældre, der potentielt kunne 
tænkes at støtte forslaget, har en forkert forestilling af, hvem det 
rammer. ”det er de andres børn, ikke deres egne børn, tror de. 
Men deri tager de fejl,” mener hun.

Ifølge eva smith sigter forslaget mod en lille hård kerne af unge, 
som er svære at nå: ”Men jeg tror ærlig talt ikke, der er ret mange 
12-årige i denne lille hårde kerne.”

FRyGteR FoRslAG vil skAbe meRe kRiminAlitet
Jeppe Mikkelsen fra de radikale tilslutter sig det synspunkt: ”Jeg 
frygter faktisk, at det her forslag vil avle mere kriminalitet. At 
det vil fastholde de unge i det kriminelle miljø mere end de er i 
forvejen. et stempel i panden i form af en plet på straffeattesten 
vil være ødelæggende for barnet. og i yderste konsekvens måske 
skabe flere ofre.”

så kommer der for alvor liv i salen. Mange af tilhørerne markerer 
for at byde ind i debatten, og en ung kvinde rejser sig op: ”Jeg er 
en af dem, der stjal min første bil som 12-årig. Hvorfor? Fordi 
der sad en 15-årig ved siden af og to 17-årige på bagsædet. det 
var mens, jeg var anbragt på en døgninstitution. det var der, jeg 
lærte det. retssikkerhed? det var noget for de voksne.”

det eR FoR bøRnenes skyld
en anden tilhører får overdraget mikrofonen. det er pædagog og 
tidligere leder af en døgninstitution, troels gamst. som en af de 
få i salen – og formentlig i sin stand – går han overraskende ind 
for forslaget om at sænke den kriminelle lavalder.

”Jeg mener faktisk, at vi stiller børnene og de unge bedre med det 
her forslag. I stedet for at få en dom af en tilfældig sagsbehandler, 
så kan de få sikret en ordentlig retsproces. det sikrer dem en 
retssikkerhed, som de ikke har nu. og frem for alt, så vil en dom 
til en døgninstitution holde nogle fra gaden, som ikke har andre 
steder at gå hen.”

enhveR ARRestFoRvAReRs skRæksCenARie
tiden er ved at rinde ud. tænketankens formand runder af – 
uden åbenbart at skele synderligt til Peter skaarups forsikringer 
om, at børnene ikke risikerer at komme i fængsel med forslaget.

”Jeg mødte for nylig nogle arrestforvarere og spurgte dem: Hvad 
vil I gøre, når politiet kommer slæbende med en 12-årig, der
græder og skriger på sin mor? Vil I smide ham i en celle og 
smække døren i?” 

så tilføjer ole Ingstrup: ”Jeg rådede dem til, at de bare skulle sige 
til den 12-årige: ’så så, lille ven, nu er der kun seks år, til du er 
gammel nok til at bestille en øl at trøste dig på nede på bodegaen!’”

lad os aflive myten om, 
at de skal i fængsel. det er 

ikke hensigten med forslaget,” 
sagde Peter skaarup.”


