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Erfaringer fra Danmark. 
Veien videre for Trondheim og 
regionen.



Sentrale tema fra København.
 Orientering fra NEC v/ Kim Kliver. 

Fra 1980 ( HA etablering ) ”geriljakrig” som etter hvert ble ødeleggende for den 
kriminelle virksomhet.
Fra 1997 delte HA og Bandidos Danmark mellom seg i distrikter. 
Den Danske HA presidenten er ”Europa - og Asia- president )

 I 2005 hadde etniske ”bander” blitt ett problem. Krig vedrørende kamp om 
narkotikamarket, men også hevn og ære. Bandidos har tatt opp enkelte medlemmer 
fra de etniske gjenger.  

 I perioden 2008 – 2010 har det funnet sted 158 skyteepisoder med 10 drepte og 113 
sårede.  Fram til mars 2011 hadde det vært 27 skyteepisoder, 2 drept og 13 såret.

 Opprettet AK 81, rekruttert inn 100 ungdommer på 3 mnd.

 Danmark har samme strategi som USA, England, Tyskland m.fl.  Ta de for den 
kriminalitet de utfører. 

Narkotika, utpressing, beskyttelsespenger, ran, menneskehandel, prostitusjon
restauranter, fast eiendom, vakt og sikkerhetsvirksomhet, massasjeklinikker, 
entrepenør virksomhet og investeringer m.m.

 Mest bekymret når det er helt stille. Da har MC gruppene full kontroll.
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Danmarks nasjonale strategi.
 En operativ stab som jobber med MC- kriminalitet

 Tett samarbeid mellom politidistriktene, kriminalomsorgen, skattevesenet
velferdsmyndigheter m.m

 Intensiv etterretningsvirksomhet og nasjonal og internasjonal 
etterforskning.

 EXIT- program – for MC  medlemmer som vil ut.
Lang flere enn antatt ønsker seg ut ( fra 2009 – 10 er antallet 20 
doblet )

 Task Force Øst.

 Den oversikt dette gir, har medført at 323  MC medlemmer er fengslet. 
Medlemskap i 1% MC klubber er straffeskjerpende. 

 Rådet ingen til å gå i dialog med miljøet. 

 Viktig samarbeidspartner er kommunene ( SSP = SLT )

 Obs på hjemvendte veteraner fra utenlandstjeneste. Jfr oppstart av HA
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Hvem blir medlemmer ?
 Undersøkelse fra Justisministeriets Forskninsenhed.

 Stort sett de samme risikofaktorer som alle andre som faller utenfor 
samfunnet. ( unntatt psykiatrisk behandling )

 Færre MC medlemmer var i fast jobb sammenlignet med ”vanlige” 
kriminelle.

 Færre medlemmer av MC miljø hadde kriminelle fedre enn 
kontrollgruppen.

 Flertallet av MC medlemmene var vokst opp i leiligheter, ikke enebolig.

 Ved medlemsskap i MC klubb økte kriminaliteten mye, særlig den alvorlige 
kriminalitet.

 Konklusjon: Liten forskjell på medlemmer av MC klubber og andre 
kriminelle.
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Rekruttering av ungdom.
 Undersøkelse forankret i forskernettverket Eurogang.  Over 1900 spørsmål 

til 7 – 10 klasse elever.   Skoler hvor noen elever erfaringsmessig rekrutteres 
til gjengkriminalitet var i utvalget. 

 De er gutter. 

 De har lav selvkontroll.

 Det er manglende foreldrekontroll.

 Svake sosiale verdier.

 Liten følelse av skam.

 De har mange kriminelle venner.

 De bruker ofte rusmidler.

 De ferdes i risikomiljøer.

 Større gutter bestemmer
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Råd til norske kommuner.
Fra den kriminalpræventive råd

 DKR presenterte en undersøkelse rundt forebygging 29. mars 2011
Rapporten finnes på DKRs hjemmeside.

 Opprett et råd som har MC kriminalitet i fokus.

 Samarbeid med utgangspunkt i SLT eller lignende.

 Felles forståelse av hva 1% MC miljøene representerer

 Trekk inn byplanlegging, foresatte, rusforebygging – en bred tverrfaglig 
innsats.

 Grundig analyse for å avdekke omfang og karakter.
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Råd til norske kommuner forts.
Fra den kriminalpræventive råd

 En balansegang mellom å redusere MC klubbenes synlighet og ha 
oppmerksomheten rettet mot utfordringene.

 Ved voldelige konflikter er det viktig å holde fokus på forebygging. Forsøk å 
involvere det  sivile samfunn.

HA fremstiller konflikter som en kulturkamp hvor de selv kjemper 
mot innvandrere ”som med terror , trusler og vold holder uskyldige 
dansker, barn – unge og eldre av alle raser og begge kjønn i et 
fryktens jerngrep”.  

Dette gjør at tradisjonelle MC miljøer ( 99% ) ikke er 
rekrutteringsarena, men heller hooligan miljøene.

 Fundamentet i det sivile samfunn må være å tilby ungdom alternativer til 
MC miljøene. Skremselspropaganda virker ikke.
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København kommunes 
”Sikker by Program”

 Presentert av leder for Center for Sikker By, Lea Bryld.

 Lokal innsats og borgerdialog.

 Særlig innsats for unge under 18 år.
Starte forebyggende innsats i barnehagen, finne risikofamilier.

 Særlig innsats for unge over 18 år.
Utvide det kriminalitetsforebyggende arbeid til å favne
gruppen 18 – 25 år.

 Trygghet for kommunens ansatte og stabil drift.
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Trondheims strategi .
 Utvikle en strategi for arbeidet i kommunen.

Benytte eksisterende lovverk .
 Ulovlighetskontroll

 Branntilsyn

 Vurdere leieavtaler der kommunen eier grunn/lokaler.

 Skjenkekontrollen

 Vurdere å omregulere eiendom til næringsvirksomhet.

 Skattemyndigheter

 Elektrisitetsverk

 Nav

 M.m.

Kampen mot de kriminelle MC miljøer er tverrpolitisk. Ikke gjør partipolitikk av 
dette.
De som støtter 1% klubbene har tatt ett verdivalg. Pressen skriver lite om dette.

En nasjonal utfordring.
Felles strategi i regionen for å unngå forskyvning av utfordringene.
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Konkrete tiltak for å forebygge 
rekruttering.

 Kartlegging av de mest utsatte ungdommer

 Tilby tverrfaglig bistand til å komme ut av miljøene.

 Tilby alternative arenaer for å unngå rekruttering inn i kriminelle miljøer.

 Avdekke familier med risikofaktorer tidlig.  Gi disse bistand.
Rus, kriminalitet, vold, psykisk syke foresatte, far i fengsel, sosial-

inntekt som hovedinntektskilde.

Rutiner for bekymringsmeldinger for de over 18 år.

Debatt i media.
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