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Bander: Konflikter og bandekrige 

29. april 2009 

Navne som Black Cobra, Blågårds Plads-gruppen og Bloodz er ved at blive en del af danskernes 
bevidsthed lige som med Hells Angels og Bandidos. I medierne forbindes navnene med 
skudepisoder, narkotikahandel og andre former for kriminalitet, og der skrives og tales endog om 
’bandekrig’.  
Bag prædikatet ’bandekrig’ ligger blandt andet det faktum, at der fra august 2008 til foråret 2009 
har været omkring 30 skudepisoder og tre drab i de konflikter, der udspiller sig mellem de 
gammelkendte rockergrupper og de nyere bander, som også benævnes ’indvandrerbander’. 

Men hvad er baggrunden for den nuværende bandekonflikt?  
Minder den om rockergruppernes opgør i 1990’erne?  
Er det udelukkende en kamp om narkotikamarkeder og kriminelle territorier?  
Eller spiller andre faktorer som racisme og etnisk baserede konflikter også en rolle? 

 
Bander i Danmark 

Hvad er en bande? 

I den offentlige retorik er der en tendens til at skelne mellem begreberne rockergrupper og bander. 
Rockergrupper bruges ofte som en betegnelse for kriminelle grupper af etniske danskere, der er 
organiseret i fællesskaber omkring en passion for motorcykler, handel med hash og hvidvaskning af 
penge, mens begrebet bander oftere benyttes særskilt om ‘indvandrerbander’, grupper af unge 
bestående af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, der er involveret i handel med hash 
og bærer våben som knive eller pistoler. I denne artikel bruges ordet bande som en samlebetegnelse 
både for rockergrupper, indvandrergrupper og andre bander forstået som organiserede grupper af 
unge, der er involveret i kriminelle aktiviteter. 

Kendetegnende for disse bander er, at de begår alvorlig kriminalitet, navnlig volds- og 
narkotikakriminalitet, og at flere af banderne samarbejder med personer og grupperinger i udlandet 
omkring denne kriminalitet. 

Ifølge rapporten “Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” eksisterede 
der ved udgangen af 2008 80 overvågede bander i Danmark med i alt 944 medlemmer, heraf var de 
585 tilknyttet rockergrupper som Hells Angels og Bandidos eller deres støttegrupper som AK81, 
mens 359 personer var med i bandegrupperinger som Blågårds Plads-gruppen og Bloodz.  
Ud af de 359 personer var det dog kun 172, der blev vurderet at være tilknyttet de bander, der er 
aktive i den nuværende konflikt.  

… 
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I Danmark er rockermiljøet især domineret af Hells Angels, der ifølge rapporten “Statusrapport for 
2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” har omkring 120 medlemmer, og Bandidos, der 
har omkring 160 medlemmer. Klubberne er stærkt hierarkisk opbyggede, og hvert enkelt medlem 
tildeles en særlig rang og status i det interne system. 

Til hver af de to rockerklubber er tilknyttet støttegrupper, også kaldet supportergrupper. Til Hells 
Angels er tilknyttet støttegruppen AK81. AK81, der står for ‘Altid klar HA’, består ifølge 
ovennævnte rapport af ti undergrupper med i alt 113 medlemmer - primært yngre mænd, der er 
kendt for blandt andet personfarlig kriminalitet. Til Bandidos er tilknyttet støttegruppen Devil’s 
Pack. Af rockergrupperne er det primært Hells Angels, der er involveret i den nuværende konflikt. 

 
… 

 
Hvilke andre bander findes der? 

Siden 2003 har der ifølge rapporten “Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og 
bander” (se kilder) været en opblomstring i bandemiljøet, og i hvert fald har der været en øget 
synlighed i miljøet og i den kriminalitet, der foregår. 

Rapporten anfører, at de fleste personer med tilknytning til det bandemiljø, der eksisterer uden for 
rockergrupperne, er yngre mænd med anden etnisk oprindelse end dansk, og rapporten opregner 
desuden følgende bander som de væsentligste spillere i den nuværende konflikt ud over 
rockergrupperne: 

· Blågårds Plads-gruppen: Gruppen holder til på Nørrebro i København. Den har 26 medlemmer, 
som hovedsageligt er anden- og tredjegenerationsindvandrere med arabisk baggrund, blandt andet 
palæstinensere, irakere og libanesere. Gruppen vurderes at være hierarkisk opbygget omkring en 
struktur baseret på alder og kriminel karriere. Da banden har overtaget dele af det narkotikamarked, 
der traditionelt har tilhørt Hells Angels, er de to bander i konflikt med hinanden. 

· Bloodz: Gruppen holder til omkring Hundige og har 22 medlemmer af hovedsagelig tyrkisk 
baggrund. Banden har siden 2000 haft et stærkt modsætningsforhold til gruppen Black Cobra, ifølge 
artiklen “Indvandrerbander i krig”. 

· Den Internationale Klub: Gruppen har afdelinger i henholdsvis Aalborg og Esbjerg og har i alt 23 
medlemmer, der hovedsageligt er af arabisk oprindelse. Gruppen har et nært forhold til Bandidos og 
et modsætningsforhold til Hells Angels, der formentlig handler om, at Den Internationale Klub har 
overtaget dele af Hells Angels’ narkotikamarked i Jylland. 

· Sjælør-gruppen: Gruppen holder til i København i området omkring Sjælør Station. Den består af 
44 medlemmer af hovedsageligt tyrkisk, marokkansk og pakistansk oprindelse. Det vurderes, at 
banden har et modsætningsforhold til Tingbjerg-gruppen. 

· Black Cobra: Gruppen har afdelinger i både Hundige, Roskilde, Kalundborg, Næstved og 
Vordingborg og har i alt 57 medlemmer af både arabisk, tyrkisk, dansk og jugoslavisk oprindelse. 
Gruppen har en relativt tæt forbindelse til Bandidos, og gruppen har konflikter med Bloodz. 
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Af andre fremtrædende bander i konflikten kan nævnes Mjølnerpark-gruppen med 30 medlemmer, 
Tingbjerg-gruppen med 16 medlemmer, Trillegårdsbanden i Århus med 23 medlemmer og gruppen 
Snake Eyes i Aalborg med 10 medlemmer. 

 

Hvad kendetegner de øvrige banders medlemmer? 

Af de 172 personer, som ifølge Rigspolitiet er medlemmer af eller tilknyttet de øvrige bander, er 
flertallet sidst i tyverne, med en gennemsnitsalder omkring 28 år. Ifølge rapporten “Statusrapport 
for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” blev der i 2008 rejst 139 sigtelser mod 
medlemmerne af disse bander, og sigtelserne resulterede i 131 domme for alvorlig kriminalitet, 
herunder voldskriminalitet, narkotikakriminalitet og våbenkriminalitet. 

Ifølge antropolog Kirsten Hviid, der har skrevet en ph.d.-afhandling om bander og kriminalitet, er 
fællesskabet helt centralt for de unge, der finder sammen i banderne, og hun anfører, at solidaritet 
og respekt er samlende værdier i grupperne. I artiklen “Unge vil forsvare gruppen med deres liv” 
siger hun: “Mange bor i små lejligheder, hvor der ikke er plads til alle, og mange familier synes 
faktisk, det er meget normalt, at man går rundt derude. Og så skal man ikke glemme, at det jo ikke 
er kedeligt. Der sker noget, når man står sammen på gaden, og det er der, man opnår den succes 
eller anerkendelse, man ikke finder derhjemme eller i skolen.” 

  

Bandeopgøret 

Hvem deltager i bandeopgøret? 

Ifølge rapporten “Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” er det 
Rigspolitiets vurdering, at en betydelig del af konfrontationerne og skudepisoderne i slutningen af 
2008 har baggrund i uoverensstemmelser mellem Hells Angels og AK81 på den ene side og 
personer fra de øvrige bander på den anden. Rapporten fremhæver dog, at der også er 
modsætningsforhold mellem flere personer fra de øvrige bandegrupperinger. 

Ifølge artiklen “Bandekrig ikke for børn” er flertallet af skudepisoderne i konflikten begået af 
voksne over 18 år, og kun to ud af 55 personer, som Københavns Politi siden sommeren 2008 har 
sigtet for at bære skydevåben, har været under 18 år.   

Hvordan startede den nuværende konflikt? 

Ifølge rapporten “Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” blev den 
nuværende konflikt for alvor blæst i gang den 14. august 2008, da et ukendt antal gerningsmænd 
skød mod 16 unge med anden etnisk baggrund end dansk foran et pizzeria i Tingbjerg i København. 
I alt blev der affyret 29 skarpe skud, og en 19-årig mand blev dræbt.  
Politiet mistænker personer fra AK81 for at stå bag skudepisoden og drabet… 
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Hvad er årsagen til den nuværende konflikt? 

Nogle har hævdet, at årsagen til bandekrigen skal findes i de religiøse eller etniske forskelle mellem 
bandernes medlemmer, og andre har hævdet, at der er tale om en konflikt forårsaget af stærke 
æresbegreber og bandernes forsøg på at krænke hinandens ære. Ifølge justitsminister Brian 
Mikkelsen (Konservativt Folkeparti) handler bandekonflikten dog hverken om religion, ære eller 
racisme. Han siger i artiklen “Brian M: Bandekrig har intet med religion at gøre”: “Der er intet 
racistisk eller religiøst i de kampe, som foregår lige nu. Det er jo klart, at banderne og rockerne vil 
have os til at tro, at det handler om ære, pligter og etnicitet. Men den barske virkelighed er, at det er 
en kamp om de kriminelle markeder.” 

Ifølge rapporten “Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander” (se kilder) er 
en væsentlig årsag til optrapningen af konflikten da også, at bandernes kriminalitet har et stærkt 
profitmotiv. Banderne kæmper således blandt andet om andele af narkotikamarkedet, et marked der 
skønnes at have en milliardomsætning. Men det er ikke det eneste, de konkurrerer om. Ifølge 
ovennævnte rapport handler konflikten ligeledes om de forskellige gruppers æresbegreber, 
selvforståelse og identitet, der indebærer krav om hævn over modparten og derfor får opgøret til at 
blusse op og ende i en form for selvforstærkende spiral. Spørgsmål om ære og identitet spiller 
således ifølge rapporten også ind på konflikten og dens udvikling, og det gælder både indbyrdes 
blandt de enkelte indvandrerbander og mellem Hells Angels og indvandrerbanderne. Chefen for 
Rigspolitiet siger i artiklen “Brian M: Bandekrig har intet med religion at gøre”: “Jeg giver 
justitsministeren ret i, at hovedårsagen til de igangværende konflikter er kampene om de kriminelle 
markeder. Men andre aspekter kan spille ind undervejs.” 

Også chefpolitiinspektør i København, Per Larsen, vurderer, at der er tale om andet og mere end en 
profitorienteret kamp om kriminelle markeder. I artiklen “Politi: Bandekrig er et spørgsmål om ære” 
siger han: “Min opfattelse er så sandelig også, at det her handler ikke udelukkende om 
hashmarkedet. Jeg tror, at det har udviklet sig til at blive meget mere. Der er også nogle personlige 
ting - hævn, æresbegreber og hvad søren ved jeg - som er svært at styre.”  

Tiltag i forhold til bandekriminalitet 

Hvordan er den præventive indsats? 

I januar 2008 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at VK-regeringen skulle sikre en tidlig 
forebyggelsesindsats og en løbende opfølgning på såkaldte individuelle handleplaner, der skal 
hindre belastede unge med kontakter i bandemiljøet i at komme længere ud i bande- og 
voldskriminalitet. 

… 

 
Hvad er VK-regeringens Bandepakke? 

Den 4. marts 2009 fremlagde VK-regeringen en såkaldt Bandepakke. Den indeholdt følgende 
elementer: 
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· En fordobling af straffen for kriminalitet i forbindelse med bandeopgør 

· Fordobling af straffen for vold og trusler mod vidner i forbindelse med bandeopgør 

· Skærpelse af straffene på våbenområdet fra 4 til 6 års fængsel for besiddelse af ulovlige 
skydevåben. 

· Udvidet mulighed for at udvise bandemedlemmer ved at tillade udvisning af udlændinge, der 
idømmes ubetinget frihedsstraf for besiddelse af ulovlige våben 

· Skærpelse af straf for at hindre redningsfolk med videre i at udføre deres opgaver. Straffen 
skærpes fra 6 måneder til 1 år og 6 måneders fængsel 

· Udvidet mulighed for varetægtsfængsling og telefonaflytning 

· Udvidelse af samarbejdet mellem SKAT og Rigspolitiet 

· Mere synligt politi i København 

· Zoneforbud til bandevagter. Flere bander har vagter, som patruljerer i deres nærområde, og som 
visiterer og truer folk, de finder mistænkelige. Politiet har nu ret til at forbyde disse bandevagter at 
befinde sig i bestemte zoner 

· Nedsættelse af særlige banderåd i de berørte lokalområder. Banderådene skal sammensættes bredt 
med alle relevante aktører i lokalområdet; politi, socialforvaltning, skoler, daginstitutioner, 
ungdomsklubber, sportsforeninger, beboerforeninger, fædregrupper, indvandrerforeninger, 
erhvervsforeninger med mere, og formålet er dels at forebygge, at de unge bliver bandemedlemmer 
og dels at følge op med tryghedsskabende tiltag 

· Oprettelse af særligt sikrede fængsels- og arrestafdelinger i blandt andet Statsfængslet Østjylland, 
Politigårdens Fængsel og Nyborg Statsfængsel, som er “øremærket til negativt stærke fanger”, som 
det hedder i Bandepakken 

Ved præsentationen af pakken sagde justitsminister Brian Mikkelsen ifølge artiklen “Eksperter: 
Bandepakke mangler forebyggelse” (se kilder): “Sagen er, at de her mennesker er fuldstændig uden 
for pædagogisk rækkevidde. Det nytter ikke at lave alle mulige råd og samtaler i forhold til de 
hårdkogte forbrydere i indvandrerbanderne og blandt rockerne. Det hjælper ikke med 
kriminalpræventivt arbejde.”  

… 

Hvem får skylden for bandeopgøret? 

En spørgeundersøgelse viser, at 74% af danskerne mener, at bandeopgøret er indvandrernes skyld, 
mens 43% placerer skylden hos rockerne. Det fremgår af artiklen “Indvandrere får skylden for 
bandekrig”. 

Ifølge Kirsten Hviid, der har forsket i kriminelle grupperinger, er årsagen til, at så mange af de 
adspurgte placerer ansvaret for bandeopgøret hos de såkaldte indvandrerbander formodentlig, at 
mange danskere ikke kan se forskel på almindelige unge med anden etnisk baggrund end dansk og 
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bandemedlemmerne. Hun anfører desuden, at heller ikke politiet og politikerne har tilstrækkeligt 
styr på, hvem de kriminelle indvandrere er, og at det betyder, at bekæmpelsen af bandekriminalitet 
bliver rettet imod hele befolkningsgruppen i form af blandt andet skrappere udvisningsregler. Det, 
siger Kirsten Hviid, er et kæmpe problem for integrationen. 

En anden årsag til, at et flertal placerer skylden for konflikten hos indvandrerbanderne, er 
danskernes generelle fordomme mod folk med anden etnisk baggrund end dansk. 

… 

Perspektivering 

Vil bandekrigen vare ved? 

Erfaringerne fra udlandet kunne tyde på, at bandekonflikterne er et fænomen, som det er vanskeligt 
at komme fuldstændig til livs. I USA har der været bandekrige siden 1980’erne, og i visse områder i 
Brasilien og Mexico er bandekrigene så voldsomme, at alle, der har mulighed for det, flygter derfra 
for at undgå at blive ofre for de kriminelle aktiviteter. Blandt de tilbageblevne lever mange i 
indhegnede beboelsesområder og hyrer sikkerhedsvagter for at sikre sig mod overfald, indbrud, 
skyderier med mere. Blandt iagttagerne af den danske bandekonflikt er der advarsler om, at en 
tilsvarende udvikling kan være undervejs i Danmark. 

Ifølge artiklen “Ingen bandekriminalitet i over en måned” er der dog tegn på, at konflikten er på 
retur, eller i hvert fald er dysset ned for en stund. I perioden fra den 2. marts 2009 og en måned frem 
var der ifølge artiklen ingen banderelaterede skudepisoder eller -opgør, og det tolker Københavns 
Politi sådan, at banderne nu er så hårdt pressede, at de i hvert fald i en periode holder lav profil. Der 
er således tegn på, at politiets indsats og den massive opmærksomhed omkring bandernes interne 
opgør er med til at lægge en dæmper på konflikterne. 

 

 

Hvilke skudepisoder har der været siden august 2008? 

· 14. august 2008: Et ukendt antal mænd skyder fra en bil imod 16 unge med anden etnisk baggrund end dansk. 
En 19-årig mand dør. 

· 3. september 2008: Der affyres 11 skud i gaderne omkring Amager Centeret. I den forbindelse anholdes tre 
unge med anden etnisk baggrund end dansk og 11 rockere med etnisk dansk baggrund. 

· 4. september 2008: Mellem 100 og 150 Hells Angels-rockere marcherer gennem Århus under byens festuge. 
Svaret kommer natten mellem den 4. og 5. september 2008, hvor to skud affyres mod Hells Angels klubhus på 
Svanevej i København. Den 5. september marcherer over 100 unge hovedsageligt med anden etnisk baggrund 
end dansk gennem gaderne i Århus som modreaktion mod Hells Angels’ march dagen før. 

· 7. september 2008: Omkring 100 unge, de fleste med anden etnisk baggrund end dansk, samles i 
Jægersborggade i København, og i løbet af få minutter smadrer de 23 biler og adskillige butiksruder. 
Jægersborggade er kendt som et rocker-kvarter. 

· 8. september 2008: Politiet anholder syv personer efter skyderier på Glentevej i Københavns nordvest-kvarter, 
og i Brønshøj skydes en mand i benet. 
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· 9. september 2008: Der bliver kastet to håndgranater mod Hells Angels’ klubhus på Bryggervej i Risskov i 
Århus. Samtidig affyres mellem 20 og 25 skud mod HA-støttegruppen MC Tornados’ klubhus i Århus. 

· 14. september 2008: Fire unge mænd skyder mod en gruppe unge med anden etnisk baggrund end dansk foran 
en internetcafe på Rantzausgade i København. 

· 15. september 2008: To unge med anden etnisk baggrund end dansk skyder mod en HA-relateret tatovørbutik 
på Nørrebro i København. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skyder mod to mænd i en bil i Tingbjerg. 
I Nørrebroparken i København affyres 20 skud, som formentlig er træningsskud, altså skud affyret for at blive 
bedre skytter. Ved HA’s klubhus på Amager i København sættes en bil i brand. 

· 20. september 2008: Der bliver affyret skud mod rockerborgen på Petersmindevej i Odense. 

· 22. oktober 2008: En 23-årig mand med tilknytning til AK81 bliver overfaldet af fire mænd i Odense. 

· 26. januar 2009: En 47-årig mand med anden etnisk baggrund end dansk bliver skudt på en thairestaurant på 
Vesterbro i København. Han menes at være et af de øverste rangerende medlemmer af Blågårds Plads-gruppen. 

· 17. februar 2009: En 19-årig mand bliver beskudt på Korsgade i København, og vidner siger, skuddene bliver 
affyret af tre til fire rockerlignende personer. 

· 22. februar 2009: Der bliver skudt mod Hells Angels’ rockerborg på Svanevej i København. 

· 27. februar 2009: En 25-årig irakisk mand bliver skudt og dræbt i Mjølnerparken i København. 

· 28. februar 2009: En færing bliver skudt på vej til koncert på Nørrebro i København, tilsyneladende fordi han 
lignede en rocker. 

· 2. marts 2009: Omkring klokken 1 om natten bliver der affyret skud i Café Våren på Amager i København. 
Stedet er kendt som tilholdssted for medlemmer af AK81. Under skyderiet bliver en 30-årig dræbt, og tre andre 
såres.  

 

 

 

Kilder 
“Statusrapport for 2008 om kriminalitet forøvet af rockere og bander”  

Faktalinket "Bander: Konflikter og bandekrige" er udarbejdet af journalist og cand.mag. Karina 
Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 
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Bilag 2/ (1 sider) 

Brian M: Bandekrig har intet med religion at gøre 
Af PER BANG THOMSEN  
Offentliggjort 26.03.09 kl. 18:57  

Justitsministeren mener ikke, bandekonflikten har religiøse eller racistiske 
undertoner. Men ifølge politiet kan disse punkter meget vel påvirke kampene.  

 
 

Bandekrigen har intet med religion, ære eller racisme at gøre. Det er udelukkende en kamp om de 
ulovlige markeder, fastslår justitsminister Brian Mikkelsen (K).  

”Der er intet racistisk eller religiøst er i de kampe, som foregår lige nu. Det er jo klart, at banderne 
og rockerne vil have os til at tro, at det handler om ære, pligter og etnicitet. Men den barske 
virkelighed er, at det er en kamp om de kriminelle markeder,” siger han.  

Politiet: Religion spiller også ind  

Men ifølge en netop offentliggjort årsberetning fra Københavns Politi kan religion spille en rolle 
blandt medlemmerne i de forskellige indvandrergrupper. Derfor indgår religionsspørgsmålet i den 
efterforskning af bandemiljøet, som politiet i øjeblikket er i gang med.  

Og ifølge en statusrapport, som Rigspolitiet offentliggjorde i sidste uge, smitter spørgsmål om ære, 
selvforståelse og identitet af på de nuværende kampe. Både indbyrdes blandt de enkelte 
indvandrerbander og mellem Hells Angels og de forskellige indvandrergrupperinger.  

”Jeg giver justitsministeren ret i, at hovedårsagen til de igangværende konflikter er kampene om de 
kriminelle markeder. Men andre aspekter kan spille ind undervejs,” siger Rigspolitichef Jens Henrik 
Højbjerg.  

Flere lag i konflikten  

Samme melding kommer fra sociolog Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet. Han giver 
justitsministeren ret i, at konflikten i udgangspunkt er en magtkamp om de forskellige markeder i 
København.  

”Men efterhånden er der kommet flere lag på konflikten, så nu er det blevet svært at sige, hvad det 
helt reelt handler om. Og når medierne begynder at beskrive, at det handler om religion og ære, så 
smitter det af på miljøet,” siger han.  
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Bilag 3/ (3 sider) 

https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/faktalink/titelliste/dava/davahele 

10. april 2002 

Undersøgelsen: Danskernes værdier 

Indledning 

Danskernes værdier har rokket sig overraskende lidt i de sidste tyve år, selv om samfundet har 
gennemgået store forandringer. Det viser et omfattende europæisk forskningsprojekt, som kan 
dokumentere, at danskernes forhold til familie, tro, arbejde og politik er præget af stor stabilitet, og 
at de traditionelle værdier er i højsædet. Resultaterne fra den danske del af det europæiske projekt 
udkom i januar 2002 i bogen "Danskernes værdier 1981-1999". Ifølge undersøgelsen er de største 
værdiændringer, at danskerne lægger stadig mere vægt på traditionelle familieværdier, samtidig 
med at der er sket en individualisering på en række områder. 

I de sidste tyve år er danskerne blevet mere stolte over at være danske, og de er også blevet mere 
optaget af det lokale og af religiøse forhold.  

Hvad er værdier? 
Værdier er et af samfundsvidenskabernes centrale begreber. I daglig tale er værdier typisk noget, 
som er nyttigt, vigtigt, betydningsfuldt eller efterspurgt, og ofte bruger vi ordet om det, som noget 
er værd i penge, for eksempel "huset holder sin værdi". Værdi er imidlertid ikke et økonomisk 
begreb inden for sociologien, hvor det nærmest er en pointe, at en værdi ikke har en pris, der kan 
modregnes i kroner og øre. Her er der stor uenighed om, hvordan man skal definere værdier, og der 
findes flere hundrede forskellige definitioner af værdibegrebet inden for sociologien. I den 
omfattende undersøgelse "Danskernes værdier 1981-1999" (se kildeliste) har man valgt at bruge en 
bred definition, som bygger på en række fælles træk ved de mange værdidefinitioner:  

  For det første kan værdier ikke observeres direkte, og de er ikke 'naturlige', men socialt 
skabte. Derfor findes der ikke nogen facitliste over, hvad værdier er.  

  For det andet indeholder værdier moralske overvejelser, da værdier handler om, hvad man 
vurderer positivt og negativt, og hvad der er godt og ondt.  

  For det tredje udtrykker værdier noget om, hvad der er ønskværdigt. De er det enkelte 
menneskes ønskeforestillinger, der er med til at styre dets handlinger. Værdier handler dog 
snarere om, hvad man mener, at man selv og andre bør gøre - og ikke bør gøre - end om, 
hvad man rent faktisk gør.  

Hvad er baggrunden for værdiundersøgelsen? 
Den danske værdiundersøgelse er en del af en omfattende international spørgeskemaundersøgelse, 
"The European Values Survey" (se kildeliste), som er foretaget i næsten alle europæiske lande 
gennem to årtier. I slutningen af 1970'erne iværksatte en gruppe hollandske og belgiske forskere en 
undersøgelse af værdier og holdninger inden for forskellige områder, blandt andet religion, politik, 
familie, arbejde og fritid. Forskerne anså dengang værdier for at være samfundets 'klister' - det, som 
holder samfundet sammen - og så med stigende bekymring til, at flere af samfundets institutioner 
synes at være under opbrud.  
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Ikke mindst religionen så ud til at spille en mindre rolle i 1970'ernes samfund, hvor man for alvor 
begyndte at sætte spørgsmålstegn ved mange af samfundets institutioner såsom kirken og staten, og 
mange nye værdier voksede frem, for eksempel i forhold til familie, seksualitet, politik og 
uddannelse. Det var på den baggrund, at der blev sat en international undersøgelse af værdier og 
holdninger i gang. Interessen for projektet steg hurtigt: I 1981 deltog allerede 25 lande, og i 1990 og 
1999 omfattede undersøgelsen 40 lande. I 1995 blev der desuden foretaget en verdensundersøgelse, 
"World Values Survey" (se kildeliste). "The European Values Survey" er et af de største europæiske 
samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, der findes, og den er planlagt at blive gennemført 
hvert 9. år. 

… 

Hvad kan man bruge undersøgelsen til? 
… 

"Danskernes værdier 1981-1999" givet et sammensat billede af, hvordan danskernes værdier har 
udviklet sig, og kan, ifølge professor Peter Gundelach, holdes op som en art spejl for virkeligheden. 
Undersøgelsen kan bruges til at diskutere værdiernes udvikling, for eksempel om de stemmer 
overens med vores ønsker og forventninger, og den er et godt redskab til at analysere særlige 
tendenser og forventninger. Når undersøgelsen for eksempel påpeger, at unge i stigende grad stiller 
krav til, at et arbejde skal være interessant og ansvarsfuldt, kan det være nyttig viden til 
arbejdsgiverne, hvis de vil tiltrække unge medarbejdere. Selv om der langtfra altid er 
overensstemmelse mellem værdier og handlinger, kan man bruge værdiændringer til at pejle ind på, 
hvilke samfundsmæssige forandringer befolkningen ønsker sig. 

… 

Udvalgte værdiområder 

Hvad er danskernes forhold til religion? 
Danmark er et af verdens mest sekulariserede lande (dvs. mindre præget af religiøsitet). Vi bryder 
os ikke om at tale om tro, vi går langt mindre i kirke sammenlignet med resten af Europa, og kirken 
som institution spiller i det hele taget en temmelig beskeden rolle i dagens Danmark. Ifølge 
værdiundersøgelsen går mere end 40 % af danskerne aldrig i kirke, og under 20 % af befolkningen 
kan siges at være religiøs.  

I 1970'erne, da den internationale værdiundersøgelse blev sat i værk, forventede man, at kirken med 
tiden ville miste værdi, men omfanget af kirkegang og andelen af danskere, der siger, de tror på 
Gud, har stort set ikke ændret sig. Faktisk er danskerne begyndt at tillægge folkekirken en større 
betydning, og tilliden til den danske folkekirke har ikke været større i undersøgelsens periode end i 
1999: Hvor 34 % af svarpersonerne i 1981 sagde, de havde "stor tillid" til folkekirken, nærede 
halvdelen "stor tillid" til kirken i 1999. Men selv om danskernes forhold til religion ikke svækkes, 
kommer den til udtryk på en anden måde i dag. 

Troen er blevet, hvad værdiforskere kalder "privatiseret", da religionen skifter fokus fra en 
institutionel form (kirken) til en personlig, åndelig søgen. Værdiundersøgelsen peger på, at folk i 
stigende grad sammensætter deres religiøse overbevisning ved at tage dele fra én trosretning og dele 
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fra andre trosretninger. Ifølge Peter Gundelach kan udviklingen hen imod en 'privat' religion tolkes 
som en slags individualisering af religiøsiteten. 

Der er en tendens til, at det bliver mere populært at tale om "det åndelige", og at en religiøs 
mangfoldighed vinder frem. Stadig flere tror på en særlig åndelig kraft, og tro på reinkarnation 
vinder også indpas, især blandt kvinderne. 

… 

Hvad er fremtidsperspektiverne for de danske værdier? 

Trods værdiforskeres forventninger om, at det senmoderne samfund vil bringe anderledes værdier 
med sig, peger resultaterne fra den danske værdiundersøgelse på en overraskende tendens til 
stabilitet i danskernes værdisæt. 

Danskernes værdier ændrer sig altså temmelig langsomt, og de har ikke bevæget sig særlig meget 
hen imod det senmoderne samfund, for som professor Peter Gundelach forklarer i "Danskernes 
værdier 1981-1999" på side 55: "Den danske befolkning er med andre ord stærkt rodfæstet i forhold 
til det moderne samfunds institutioner, og udviklingen i værdier på dette område går nærmere i 
retning af det præmoderne end af det senmoderne". Resultaterne tyder heller ikke på, at værdierne 
vil ændre sig markant i nærmeste fremtid. Faktisk ser det ud til, at danskernes værdisæt vil nærme 
sig hinanden på tværs af lokale og sociale tilhørsforhold og på tværs af alder og køn. "Det er 
givetvis påvirkninger fra massemedierne og disses stadige større rolle i samfundet, der har udlignet 
geografiske og sociale forskelle. 

Danskerne har i stigende grad fået fælles referencerammer via medierne", siger Peter Gundelach til 
Jyllands-Posten i artiklen "Danskernes værdier går i arv" fra den 20. januar 2002. 

Mange mener, at man fastholder de værdier, som man tager til sig i ungdomsårene. Hvis det er 
rigtigt, er unges værdier en god indikator på, hvordan værdiændringer i fremtiden vil se ud. Når 
unge i stigende grad stiller krav til jobbet, er det derfor sandsynligt, at danskernes forhold til 
arbejdet vil ændre sig med tiden. 

Når Peter Gundelach skal måle danskernes værdier i 2008, forventer han, at danskerne føler sig 
mere tilknyttet til EU, og at globaliseringstendenserne viser sig tydeligere i danskernes værdier. 

Faktalinket "Danskernes værdier" er udarbejdet af journalist Camilla Mehlsen Sørensen, Dagbladet 
Information 
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Bilag 4/ (1 sider) 
 

 

Oppositionen foreslår, at politiet ikke længere skal løse konflikten alene. Enhedslisten foreslår, at 
der sættes 140 ekstra socialarbejdere på gaden, som skal forebygge kriminalitet i fremtiden 

© Localeyes 

Skrevet af: Rasmus Strøyer  

Socialarbejdere skal stoppe bandekonflikt 

05. mar. 2009 07.54 Politik   

For hver ekstra politibetjent, der sættes ind for at bekæmpe den væbnede bandekonflikt i København, bør der følge en socialarbejder. 

Sådan lyder oppositionens seneste bud på en løsning af det blodige bandeopgør i København, der har fokus på forebyggelse og fremtid. 

- Problemerne her og nu kan løses med mere politi, men de unge vi skal nå om tre, fem eller 10 år, skal synes, det er sjovt at gå i skole og have meningsfulde 
fritidsjob, og det er en social opgave, siger Københavns socialborgmester Mikkel Warming (EL) til Information. 
  

Socialpolitik er bedst 
Enhedslisten står bag udspillet, 1:1 Planen, der vil sende 140 ekstra socialarbejdere på gaden for at gøre en forebyggende indsats for byens udsatte unge. Og 
planen har fuld opbakning fra SF, De Radikale og Socialdemokraterne. 

Partierne er enige om, at politiet skal løse de akutte problemer med skydegale kriminelle, men på sigt skal der andet til, mener SF's formand Villy Søvndal. 

- Alle ved, at det bedste middel mod kriminalitet er socialpolitik. Vi får i øjeblikket en ubehagelig anskuelighedsundervisning i, at hvis man ikke udfører det 

forebyggende arbejde, så spiller den hårde vej fallit, mener Søvndal ifølge Information. 

Landbruget betaler 
Han vil ikke lægge sig fast på, om forholdet absolut skal være 1:1, det vigtige er, at der igen kommer fokus på forebyggelse. 

Ifølge Enhedslisten koster 140 ekstra socialarbejdere omkring 50 millioner kroner. De penge vil partiet tage fra den kompensationsordning, der tilfalder 
landbruget, hver gang EU's landbrugsstøtte stiger mindre end forventet - sidste gang blev landbruget kompenseret med 150 millioner kroner. Hele oppositionen 

ønsker ordningen afskaffet. 

EL: Straf virker ikke 
Mens oppositionen er enige om 1:1 Planen, deler regeringens nye bandepakke vandene. Umiddelbart er Socialdemokraterne og SF positive over for udspillet. 
Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen derimod tager afstand fra de nye stramninger. 
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- Nu har regeringen i otte år sagt straf, straf og straf. Der er nok mere presse at hente i det, men vi kan jo se på Nørrebro, at det ikke virker, siger hun til 
Information. 

Hun stemmer dog for en øget politiindsats. 
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Bilag 5/ (2,5 sider) 

http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=91224 
 

 
Villy Søvndal overtog selv styringen af SF's retspolitik, og han har  
anlagt en benhård kurs over for besiddelse af skydevåben. 
(Foto: Rasmus Flindt/Altinget.dk)  
 

SF foreslår minimumsstraffe  
5. marts 2009. kl. 12:05  
NYHED: Som del af et markant bandeudspil foreslår SF en minimumsstraf på ét års fængsel for at 
besidde skydevåben. Her er SF mere vidtgående end regeringen.  
Af 
Jakob Jessen og Erik Holstein 

Socialistisk Folkeparti vil sikre, at domstolene i praksis giver mindst et års fængsel, hvis man bliver 
taget med et skydevåben på sig. Det fremgår af det udspil, partiet onsdag lagde frem. Et udspil, der 
indeholder såvel hardcore retspolitiske tiltag som mere langsigtede, præventive initiativer. 

Mens de bløde, præventive tiltag altid har fyldt godt op i SF's retspolitiske værktøjskasse, er det 
noget relativt nyt, at partiet også ønsker markante straffe til de kriminelle bandemedlemmer, der er 
helt "uden for pædagogisk rækkevidde".  

Med onsdagens udspil følger SF-formand Villy Søvndal imidlertid op på den "akutplan", partiets 
integrationsordfører Astrid Krag sidste vinter fremlagde efter de omfattende 
indvandreruroligheder dengang. 

Jernnæve og social indsats 
"Her og nu er SF parat med jernnæven overfor rockere og indvandrerbander, men modsat 
regeringen står vi samtidig klar med den nødvendige sociale, integrationsrettede indsats, som kan 
knække bandernes fødekæde," hedder det i SF's udspil. 

Partiets tilslutning til minimumsstraffe for besiddelse af skydevåben markerer dog et klart brud med 
SF's hidtidige retspolitik. Minimumsstraffe er en metode til at sikre, at domstolene rent 
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faktisk følger Folketingets ønske om betydeligt hårdere straffe - i stedet for som tidligere at 
fortsætte med at idømme langt mildere straffe, end de folkevalgte ønsker. 

Hader minimumsstraffe 
Minimumsstraffe møder traditionelt heftig modstand fra embedsmændene i Justitsministeriet og fra 
dommerstanden, der gerne selv vil bestemme straffeniveauet. Den modstand har ført til, at skiftende 
justitsministre uanset politisk farve har opgivet minimumsstraffe. 
 
Det gælder også de konservative justitsministre Lene Espersen og Brian Mikkelsen, der begge har 
droppet kravet, selvom minimumsstraffen egentlig var en gammel konservativ mærkesag.   

Afgørende forskel 
I justitsminister Brian Mikkelsens plan skal straffen for besiddelse af skydevåben skærpes fra 
"normalt 6 måneders fængsel til 1 års fængsel", tilsyneladende det samme som SF foreslår. Men der 
er en afgørende forskel: 

For justitsministerens formulering binder ikke domstolene, der således vil få mulighed for at 
anlægge en langt mildere straffepraksis, hvis de også måtte ønske det i dette tilfælde.  

SF's Fem hårde, der virker nu + fem kloge, der virker om et år:  

5 hårde, der virker nu: 

  Skærpet straf for besiddelse af skydevåben. Min. 1 års fængsel - det dobbelte i 
gentagelsestilfælde. Skærpet straf for opbevaring af våben. 

  Rockernes og indvandrerbandernes tilholdssteder skal lukkes. Rockerborgene skal rives ned 
- indvandrerbandernes hashklubber og andre tilholdssteder skal ryddes. Vi vil ikke acceptere 
gangstere midt i København! 

  Det skal være muligt at udvise bevæbnede bandemedlemmer, hvis de ikke er danske 
statsborgere eller har fast tilknytning til Danmark. 

  Massiv stress-indsats over for rockere og bander. Alle centrale medlemmer skal 
mandsopdækkes døgnet rundt. Rockerlovens midler tages i brug - og opstrammes om 
nødvendigt. 

  Grænsekontrollen skal skærpes med fokus på våbenindsmugling. Vore nabolande har langt 
flere ansat ved toldkontrollen, end Danmark har. Resultatet er, at der ved grænsen ikke er 
beslaglagt ét eneste våben de seneste to år. I Sverige pågriber man våbensmuglere, der er 
kørt direkte gennem Danmark, og som så tages ved Øresundsbroen. Mængden af beslaglagt 
narkotika - som bandekrigen jo handler om - er også styrtdykket. Fore fire år siden fandt 
man 5 kg heroin ved grænsekontrollen, sidste år blev det kun til 280 gram!  

5 kloge, der virker i fremtiden: 

  Et styrket SSP-samarbejde i de problemramte kommuner via "mandsopdækning" af de børn 
og unge, der ifølge skoler, socialrådgivere eller politi er på vej ind i det kriminelle miljø 
omkring banderne. "Mandsopdækkeren" skal følge barnet eller den unge tæt, hjælpe 
familierne til at tage et større ansvar og løbende koordinere med skole og SFO. 

  24-timers frit lejde for aflevering af våben: Alle våben skal kunne afleveres frit til politiet i 
København. SF mener, at frit lejde skal træde i kraft hurtigst muligt og dermed give unge og 
bange bandemedlemmer mulighed for at slippe ud af balladen, inden de gør noget fatalt. 
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  Forældre-coaching. Er forældrene frustrerede og magtesløse over for deres børn, må de have 
professionel hjælp, der giver dem en række pædagogiske værktøjer og lærer dem at sætte 
grænser for deres børn. 

  Fripladser på efterskoler med tilknyttet mentor. Vurderes det, at de unge ikke har 
tilstrækkelig voksne rollemodeller hjemme, at der mangler klare grænser i hverdagen 
og/eller, at de er havnet i uheldige sociale mønstre, kan de tildeles en plads på en efterskole. 
Der skal oprettes heltids-undervisningstilbud til unge, der ikke kan fungere på en efterskole. 

  Overgivelse af sager til de sociale myndigheder med de redskaber, der her findes, herunder 
aflastningsfamilier og tvangsfjernelse af de unge i de dårligst fungerende familier. 

  

Altinget | Christiansborg 
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