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I dette projekt undersøges drenge og unge mænd med flygtningebaggrunds adgang til og udbytte af at deltage i
genoprettende processer.
Genoprettende processer har vist sig effektive til at håndtere og forebygge eskalerende konfliktsituationer, og bruges i
stigende grad, internationalt såvel som i Danmark, især i arbejde med børn og unge. I en række foregangslande, som
eksempelvis Nordirland og Norge, har man desuden succes med at anvende genoprettende processer, som alternativ til
en traditionel behandling i retssystemet, når unge har begået lovbrud. Erfaringerne viser, at disse metoder fører til lavere
recidiv og højere offertilfredshed, samt at de er væsentligt billigere.
I Danmark er unge mænd med flygtningebaggrund overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Mulige årsager kan
diskuteres, og bliver det i projektet. Jeg oplever, at overrepræsentationen fører til en interesse for særlig målrettet
forebyggelse, men at de metoder, der forsøges anvendt, oftest ikke ser ud til at virke. Jeg har, i mit faglige arbejde med
denne målgruppe, oplevet, at de udfordringer, disse unge måtte have, af andre fagfolk oftest italesættes som forbundet
med at være 'tosproget' eller at have en 'anden kulturel', 'muslimsk' baggrund, og at flygtningebaggrunden negligeres, til
trods for at denne er påvist at føre til en risiko for øget konfliktniveau. Derudover har jeg flere gange oplevet en særlig
tilbageholdenhed fra fagfolk overfor at arbejde med genoprettende processer med denne målgruppe.
Det skaber i mine øjne et dillemma, hvis en målgruppe, der kan have særlig brug for en forebyggende indsats i forhold til
konflikt og kriminalitet, begrænses i adgang til en metode, der ser ud til at være effektiv på dette område.
Projektets formål er således bredere at belyse om og i givet fald hvorfor denne begrænsede adgang gør sig gældende,
samt om der skulle være en forskel - positiv eller negativ - på, hvad drenge og unge mænd med flytningebaggrund får ud
af og bidrager med i genoprettende processer i forhold til drenge og unge mænd, der ikke har flygtningebaggrund.

