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Selv om alle statistikker og voldsofferundersøgelser viser, at den faktiske mængde vold i sam-
fundet stagnerer eller måske endog falder, er der siden midten af 1990’erne vedtaget to såkaldte 
voldspakker og flere andre lovændringer med det formål at “bekæmpe volden”. 
… 
 De gentagne strafskærpelser for vold viser politikernes uvidenskabelige tro på en direkte 
sammenhæng mellem (højt) strafniveau og (lavt) voldsniveau. På trods af de indførte ændringer 
i strafferammer og den bevisligt ændrede straffepraksis, og på trods af at der i Danmark idøm-
mes langt flere fængselsstraffe for vold i forhold til det samlede antal sager end i andre europæ-
iske lande, som vi bryder os om at blive sammenlignet med, rejses der igen og igen krav fra 
den politiske højrefløj om yderligere skærpelser. På det seneste er det blevet legitimt at sige, at 
det for så vidt ikke er straffens evne til at forebygge vold, men derimod hensynet til ofrenes (og 
almenhedens) retsfølelse, som er det afgørende, når der kræves mere straf. Selv begrebet 
“hævn” som begrundelse for strenge straffe er blevet “stuerent”. Da det næsten udelukkende er 
vold blandt unge mænd på offentlige steder (den såkaldte meningsløse gadevold), der indgår i 
voldsdebat og -pakker, kan man øjne et mønster af ældre velbjergede mænds krig mod rodløse 
unge mænd uden særlig tilknytning til samfundets institutioner. 
… 
 Rundt omkring i verden – men ikke meget i Danmark – er der de seneste par årtier opstå-
et visioner om og afprøvning af alternative modeller for tackling af de konflikter og problemer, 
der traditionelt defineres som kriminalpolitiske og mødes med straf og repression. 
… 
 De konkrete foranstaltninger, som iværksættes under en af disse etiketter, forsøger at føre 
konflikten bag forbrydelsen eller efter forbrydelsen tilbage til de direkte involverede parter, at 
minimere skadevirkningerne såvel af selve konflikten som af bearbejdningen heraf og i bedste 
fald at skabe grundlag for fred og fordragelighed mellem parterne og i det omgivende sam-
fund.« 
 
Foretag med udgangspunkt i teksten en retssociologisk analyse – med inddragelse af rele-
vant teori og empiri – af forskellige reguleringsformers egnethed til at bidrage til en ef-
fektiv bekæmpelse af kriminalitet.  

 

 


