BANDEHANDLEPLAN APPENDIKS A
Metodiske overvejelser

I målsætningen for at styrke de unge til at deltage i positive fællesskaber som alternativ til bandelivet, er der
i særdeleshed tre metodiske tilgange som både har en dokumenteret effekt og som harmonerer
værdimæssigt i vores forebyggende tilgang til de unge.
Vi vil derfor anbefale, at der prioriteres resurser til, at udvalgte medarbejdere får de nødvendige
kompetencer til styrke kommunens faglige indsats.

1. Narrative metoder
Overordnet set skal de unge mødes med værktøjer og tilgang fra narrative metoder, hvor der arbejdes
med at styrke fortællingen om det kriminalitets frie liv, og alternative perspektiver på livssituationen.
Der arbejdes ud fra det levede liv, og søges at bygge en bro til håb og drømme for fremtiden. Dette skal
ses som en videreførelse af task force LTF´s metoder.

2. NADA-behandlinger
Forskningen viser, at de væsentligste kriminogene faktorer for at blive rekrutteret til bandemiljøet er
misbrug, og det at være eksponeret for vold (både offer og gerningsmand) (Dr. Ashton, 2019).
For at nedsætte misbrug blandt unge i Køge Kommune, og på den måde skabe resiliens mod
rekruttering til bandemiljøet, bør der etableres et misbrugstilbud med behandling med NADA med
forankring i den fælles specialiserede myndighedsindsats. Tilbuddet skal være let tilgængeligt for de
unge, og i et miljø, de er vant til at færdes i.

3. ART (Aggression replacement training)

For at skabe mindre eksponering for vold, og på den måde skabe resiliens mod rekruttering til
bandemiljøet, bør der etableres et tilbud, hvor der i den fælles specialiserede
myndighedsindsats kan arbejdes med at regulere adfærd. Der foreslås konkret, at der arbejdes
med ART (Aggression replacement training). ART er en tredelt gruppebaseret multisystemisk
læringsmetode, forankret i en kognitiv, adfærdsteoretisk tradition, hvor børn og unge lærer
sociale kompetencer ved at håndtere egne følelser. Ved at tilbyde dette forløb, kan der
arbejdes med årsagerne til den unges adfærd, og således nedsætte risikoen for nye hændelser
samt rekruttering til bandemiljøet.

