Praktiske oplysninger
Tid og sted

Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling
Mandag den 24.– onsdag den 26. August 2009

Deltagergebyr

Kr. 3.400,– i enkeltværelse
Kr. 2.900,– i dobbeltværelse pr. person

Socialpolitisk Forening
Strandgade 6, st.
1401 København K

Pris for medlemmer af Socialpolitisk Forening:
Kr. 2.800,– i enkeltværelse
Kr. 2.300,– i dobbeltværelse pr. person
Gebyret dækker kost og logi
Tilmeldingsfrist

Mandag den 3. august 2009
Tilmelding kan ske ved at poste eller
maile til:
Socialpolitisk Forening
Strandgade 6, st.
1401 København K
Tlf. 35 82 83 50
e-mail: socpolfo@post.tele.dk
SE.nummer: 16 96 59 28
Når tilmelding er modtaget fremsendes
bekræftelse og girokort.

Afbud

Afbud, der modtages efter den 17. august 2009
medfører tab af deltagergebyr.

Betalingsfrist

Tirsdag den 11. august 2009

Arrangør

Socialpolitisk Forening

Særlig
straf
– særlig
udsat
– når straf bliver
til social
eksklusion
Sommermøde på Brandbjerg Højskole

Frankeres
som brev

24.–26. AUGUST 2009

Særlig straf – særlig udsat
– når straf bliver til social eksklusion
Under overskriften for dette sommermøde ønsker vi i Socialpolitisk
Forening at stille skarpt på de sidste 10–15 års fremherskende straffeideologi og de konsekvenser den har haft for de straffede og deres
familier.
Sommermødet vil sætte fokus på den uformelle straf, der ofte følger
de straffede og deres familier. Det drejer sig om de fængsledes dårlige
muligheder for at uddanne sig og de tidligere straffedes manglende
muligheder for at få arbejde, samt det deraf følgende liv med lav indkomst og afhængighed af overførselsindkomster, og der er ofte også
en stor gæld. Og det drejer sig om de fængsledes vanskeligheder ved
at fastholde et familieliv under og efter afsoningen, og ikke mindst
om de alvorlige konsekvenser det har for børn af fængslede.
Når fokus rettes mod konsekvenserne af straf bliver det også håndgribeligt at pege på indsatser og løsninger, der kan hindre social
eksklusion af de straffede. Mødet vil byde på indlæg fra aktører og
praktikere, der i hverdagen arbejder med at forebygge de uhensigtsmæssige følger af straf.
Den franske sociolog Loïc Wacquant viser i bogen Fattigdommens
fængsler, at en transnational politisk diskurs med krav om hårdere
straffe og nul tolerance synes at være fremherskende i de vestlige landes straffepolitik. Loïc Wacquant hævder, at kravene om en repressiv indsats mod de kriminelle sker på bekostning af forestillingen om
forebyggelse og resocialisering, til trods for at forskere over en bred
kam er enige om, at straf ikke er kriminalitetsforebyggende. I Socialpolitisk Forening ser vi også denne udvikling i dansk straffepolitik,
også blandt oppositionspartierne.
Som afslutning på sommermødet ønsker vi at starte en politisk
debat om muligheder for at skabe holdbare alternativer til den fremherskende straftænkning.
Sommermødet er rettet til politikere, ledere og frontlinjearbejdere i
kommunale, regionale og statslige institutioner, medarbejdere og frivillige fra NGO’erne, de faglige organisationer og andre, der ønsker
at engagere sig i den samfundsmæssige debat om aktuelle socialpolitiske spørgsmål.

Program
Mandag den 24. august

14.00 – 14.15
Velkomst
Knud Vilby, formand for Socialpolitisk
Forening
14.15 – 15.30
Forbryderen og samfundet – livsvilkår
og uformel straf.
Torben Tranæs, forskningschef, cand.polit,
ph.d., Rockwool Fondens Forskningsenhed
15.30 – 16.00 Kaffepause
16.00 – 18.00 fortsættelse af program med
Torben Tranæs
18.00 – 20.00 Middag
20.00 – 22.00
Unge kriminelle i job – inspiration til udslusning til arbejdsmarkedet.
Ole Hessel, projektchef High:ﬁve
Tirsdag den 25. august

9.00 – 12.30
Når straffen rammer børnene – hvordan
kan vi blive bedre til at sikre barnets tarv?
Peter Scharff Smith, afdelingsleder ph.d.,
Institut for menneskerettigheder

12.30 – 14.00 Frokost

Onsdag den 26. august

14.00 – 15.30
Det lærende fængsel – resocialisering
som »straf«
Kate Maria Vinther, Cand.stud. Moderne
kultur og Kulturformidling, leder af NGO
Indsigt og projektejer af »Det lærende
fængsel«

9.00 – 12.00

15.30 – 16.00 Kaffepause
16.00 – 18.00 Workshops
1) Cafe Exit – et helhedsorienteret tilbud
til indsatte og ex-indsatte – om hjælp
til at skabe nye netværk og til aktiv
deltagelse i samfundet
Projektleder Ann Skov Sørensen og
Hans Andersen, Café Exit

Politisk café

Fattigdommens fængsler*
Knud Vilby fortæller om Loïc Wacquants analyse af sammenhæng
mellem fattigdom og straf
Oplæg fra panel
Formand Claus Bonnez, KRIM
Retsordfører Karen Hækkerup, S
Retsordfører Karina Lorentzen, SF
Retsordfører Line Barfod, Ø
Ordfører fra Det Radikale Venstre (?)

Arbejdsplads/organisation:

EAN -nummer:
Stilling:

Navn:

Adresse:

Debat med panel
Ordstyrer Knud Vilby

Postnummer:

kl. 12.00

Tlf.:

Farvel og tak

2) Hotspot – Kriminalpræventiv og forebyggende indsats i to boligkvarterer
i Valby
Hotspotchef Jørgen Eriksen og koordinator
af gadeteamet Ali Hayat

By:

e-mail:
Enkeltværelse kr. 3.400,–
Dobbeltværelse kr. 2.900,– pr. person
Tillæg for frokost inden
afrejse kr. 125,–

3) SAVN – børn og pårørende til indsatte
– Om arbejdet med at skabe netværk for
og støtte til familier og børn af indsatte
Formand Line Dahl Krabsen, familieterapeut
Birgitte Nygaard og Brian Lund Andreasen,
SAVN

Medlem af Socialpolitisk Forening:
Enkeltværelse kr. 2.800,–
Dobbeltværelse kr. 2.300,– pr. person

18.00 Middag
20.00 Aftenunderholdning

Jeg tilmelder mig sommermødet
Særlig straf – særlig udsat
24.–26. august 2009 på Brandbjerg højskole

* Fattigdommens fængsler af Loïc Wacquants kan købes hos boghandlere eller
bestilles hos Socialpolitisk Forening.

Tillæg for frokost inden
afrejse kr. 125,–
Sendes eller mailes til:
Socialpolitisk Forening
Strandgade 6, st. · 1401 København K
e-mail: socpolfo@post.tele.dk

