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For at sætte kriminalpræventivt og socialpædagogisk 
ind i forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund, 
der begår kriminalitet, må man kende deres baggrund, 
selv- og gruppeopfattelser, ressourcer og tanker om 
fremtiden. Denne rapport/bog søger at afdække et sådan 
helhedsbillede, bl.a. ved at inddrage de unges 
livshistorier, og konkluderer, at relationsaspektet i de 
unges liv – manglende positive relationer til voksne og 
oplevelser af social eksklusion - ofte har været en 
afgørende risikofaktor i forhold til deres kriminelle 
løbebane. 
Der foreslås på grundlag heraf en række modeller for indsatser i forhold til de unge i og 
udenfor fængslet. Rapporten indeholder desuden en analyse af religionens betydning for de 
unge og af spørgsmålet om religiøs-politisk radikalisering. 
 
Der findes en del undersøgelser, der dokumenterer sammenhængen mellem enkeltfaktorer og 
etnisk minoritetsunges kriminelle løbebane. Der er f.eks. henvist til manglende uddannelses- og 
jobmuligheder som væsentlige risikofaktorer samt på de unges opvækst i socialt belastede fami-
lier i ghettoområder, manglende støtte i hjemmet og psykiske problemer. Men problemet er, at 
det ikke er muligt at pege på en enkelt faktor, der fører til vedvarende tilbagevenden til kriminalitet 
blandt de unge. Det er langt mere komplekst.  
 

Derfor er det nødvendigt at se på helheden af de unges baggrund og situation. Ved at forholde 
sig til den enkeltes livshistorie er det muligt at opfange den unges selv- og fællesskabsforståelse 
og afdække nogle af de dybereliggende faktorer, der gør sig gældende i forhold til den unges 
kriminelle adfærd. 
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Det er konklusionen af denne undersøgelse, som er en ”indefra miljøet” (i Københavns Fængs-
ler) analyse, primært baseret på gentagne samtaler og samvær - individuelt og i grupper - med op 
mod 200 unge med etnisk minoritetsbaggrund under 30 år over en  
periode på halvandet år. Undersøgelsen er forankret i Københavns Fængsler og Center for Euro-
pæisk Islamisk Tænkning, KU. 
 
Råb om anerkendelse 
Manglende eller negative relationer til voksne gennem opvæksten, mangel på anerkendelse i 
barndom og ungdom, sammenholdt med oplevet uretfærdig behandling og social eksklusion har 
for de flestes vedkommende været afgørende for deres vedvarende tilbagevenden til kriminalitet. 
Samtidig afdækker undersøgelsen en afgørende forskel mellem danske indsatte og minoritetsind-
sattes familieforhold: Selvom der er lidt færre af forældrene til indsatte med minoritetsbaggrund, 
der bliver skilt, forsvinder faderen ofte helt ud af billedet i minoritetsfamilierne efter en skilsmis-
se.  
 

Derfor er det et væsentligt aspekt af løsningsmodellen at bibringe de unge nogle trygge relationer 
til voksne og en følelse af at være anerkendt som mennesker og inkluderet som ligeværdige 
medborgere i samfundet. Man kan sætte nok så mange hjælpeforanstaltninger og indsatser i gang 
for eksempel i form af støtte til at komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. Men 
det vil ikke give noget nævneværdigt resultat, før man tager de unges råb om anerkendelse alvor-
ligt.  
 
Radikalisering? 
Godt halvdelen af de unge indsatte med muslimsk baggrund har ingen særlig interesse i religion. 
Men en del af dem, dvs. op mod 15 %, r blevet mere interesserede, mens de har siddet i fængsel. 
De bruger troen til at få fred og ro i sindet, bearbejde deres vrede og til at føle sig som del af et 
større, meningsfuldt fællesskab. Intet tyder på, at den øgede interesse i islam går i retning af reli-
giøs-politisk radikalisering, eller at der i det hele taget finder radikalisering sted i fængslet. Men 
grobunden for politisk-religiøs radikalisering i fremtiden er til stede – i form af den vrede og 
frustration over manglende anerkendelse, mange af de unge har i sig.  
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Rapporten kan downloades gratis på http://www.teol.ku.dk/afd/ceit//lissi_rasmussen_rapport og 
købes i bogform for kr.125,- (plus porto) på e-mail ceit@teol.ku.dk, eller direkte i receptionen, Det 
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