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Spørgsmål nr. 1394 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren indhente materiale, der kan belyse, hvilke ind-

satser de har taget i Amsterdam for at forebygge andengangskri-

minalitet blandt unge, der er i målgruppen for Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet og for at forebygge førstegangskriminalitet 

blandt mindre søskende?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Uden-

rigsministeriet om at indhente bidrag fra de hollandske myndigheder, som 

har oplyst følgende:

”Amsterdam kommune har to overordnede programmer – 

Top600 og Top400 – der begge har fokus på at mindske tilbage-

fald i kriminalitet, at forbedre de involverede personers frem-

tidsperspektiver og at imødegå, at søskende ender i samme kri-

minelle livsbane. 

Begge programmer har fokus på en integreret tilgang med indi-

viduelle indsatser. Programmerne varetages af 40 parter/organi-

sationer/myndigheder, der samarbejder, herunder politiet, an-

klagemyndigheden og den kommunale sundhedstjeneste. Kom-

munen har oprettet en særlig afdeling til at koordinere indsatsen. 

Den pågældende person får anvist en kontaktperson – der arbej-

der hos en af de involverede instanser – som tager vare på, at 

personen hjælpes på rette vis, dvs. at der er en balance mellem 

straf og hjælp/støtte til uddannelse, job og andre udfordringer.

Top600-programmet er målrettet 600 personer, der de seneste 

par år er blevet dømt for ”high impact crime” (HIC) samt har 

andre sociale udfordringer. HIC dækker over overfald, indbrud 

i boliger, grov mishandling, offentlig vold, mishandling, mord 

og narkotikakriminalitet. Det er tale om strafbare handlinger, 

som har stor personlig indvirkning og effekt på offeret, og som 

resulterer i, at indbyggerne i Amsterdam kommune ikke føler 

sig trygge. Gennemsnitsalderen er 28 år, hvor den yngste er 17 

år. 

Udover at de unge bliver straffet for deres kriminelle handlinger, 

får de hjælp til at starte/færdiggøre en uddannelse, finde et trygt 

sted at bo og få styr på økonomien samt anden hjælp til at tackle 

udfordringer, der indvirkede på udviklingen mod den kriminelle 

livsbane. 

Top400-tilgangen er målrettet unge i alderen 13 til 26 år, der er 

blevet anholdt (ikke dømt) flere gange i forbindelse med krimi-
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nelle handlinger samt har andre sociale udfordringer. Idet de 

unge endnu ikke er dømt, har denne indsats en mere præventiv 

tilgang. Man forsøger at imødegå, at unge i top400 ender i 

top600-gruppen. 

Familier til personer i top600/top400 besøges af kommunen for 

at imødegå, at søskende ikke ender i kriminalitet. Forældre til-

bydes vejledning til at give deres børn den nødvendige støtte, 

motivere søskende til at gå skole osv. 

Generelt flytter fokus i Amsterdam kommune mod en mere præ-

ventiv indsats. De unge i top600/top400 er kun toppen af isbjer-

get. Desuden oplever Amsterdam kommune, at skolerne i stadig 

højere grad oplever sikkerhedsmæssige udfordringer, hvor børn 

tager våben med i skole i forbindelse med afpresning og udnyt-

telse børnene imellem. Kontaktpersoner i top600/top400 indsat-

sen deler deres ekspertise med den såkaldte forældre/børn tjene-

ste og på folkeskoler i forhold til børn, der udviser problematisk 

adfærd. Man søger at styrke ungdomsarbejdet i boligområderne, 

så børn kan lære at udnytte deres potentiale og eventuelle udfor-

dringer signaleres hurtigt. Ved at håndtere udfordringer i en ung 

alder forsøger man at imødegå, at den problematiske adfærd ud-

vikler sig til en kriminel karriere.”
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