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Udviklingen af kriminalitets- og tryghedssituationen fra sommeren 2020 til 

Primo juni 2021 

 

SSP Københavns vurdering  

Det er SSP Københavns vurdering, at der overordnet set er forholdsvis roligt i København i ungemiljøerne. 

Der er enkelte ungegrupper, primært bestående af unge under 18 år, der af og til har en uhensigtsmæssig 

adfærd. Konflikterne bliver løst i tæt samarbejde lokalt med indsatser som screening, SSP 

enkeltsagsbehandling, hjemmebesøg mv. 

 

Unge med utryghedsskabende adfærd 

Ultimo 2020 og ind i 2021 var den største udfordring børn og unge i alderen 10-18 år, der gennem flere uger 

mødtes i Indre By helt op til 200-300 personer ad gangen. De unge kom fra forskellige bydele i København og 

fra andre kommuner i landet, primært omegnskommuner som Lyngby og Gentofte. Nogle af de unge aftalte 

over sociale medier at mødes for at slås. Særligt grupper af piger markerede sig konfliktfyldt og 

utryghedsskabende. SSP København koordinerede en indsats sammen med Københavnerteamet, lokale 

gadeplan og BUF opsøgende i tæt samarbejde med Københavns Politi. Derudover blev SSP i relevante 

omegnskommuner også inddraget. Det intensive fokus og det tætte samarbejde har betydet, at 

ungegrupperne ikke længere volder problemer i samme omfang.  

Unge forsamler sig, i lighed med tidligere år, i større grupper på offentlige arealer, herunder Islands Brygge, 

Nordhavnen, Sandkaj, Kongens Have, Israels Plads, Fælledparken, strandparkerne mv. Langt de fleste 

benytter områderne på en hensigtsmæssig måde, men enkelte unge udviser i perioder støjende og 

utryghedsskabende adfærd, hvilket kan være til stor gene for de øvrige gæster.  

SSP København vil som de foregående år aktivere en sommerberedskabsplan, hvis formål er at forebygge 

konflikter mellem grupper af unge, og i den forbindelse være tryghedsskabende over for unge og andre 

borgere samt forebygge at ungegrupperinger i København eventuelt foranlediger uro. SSP København er 

også en del af Københavns Kommunes ka pag e ”Fest ed respekt” og u derstøtter budskaber e o  at e  
roligere adfærd i by- og nattelivet. 

 

COVID-19 

Der var ved udgangen af året, grundet de skærpede Covid-19 restriktioner behov for at genaktivere SSP 

beredskabsplanen, som blev igangsat primo 2020. En gennemgående udfordring har været, at mange 

mennesker, unge såvel som voksne, samles på trods af restriktionerne. Fokusområder har bl.a. været Røde 

Plads, Blågårds Plads, Børnebyen Christianshavn, skaterbanen i Fælledparken, Kongens Have, Nørrebro 

Skaterpark mv. I sommerperioden har mange været forsamlet omkring havnebade og strande, blandt andet 
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Islands Brygge og Nordhavn. Der har også været mange fester, for unges vedkommende særligt i skolegårde 

og på legepladser.   

Demonstrationer 

I 2020 og 2021 har Rasmus Paludan og Stram Kurs fortsat afholdt demonstrationer, særlig på Nørrebro og i 

Nordvest. Parterne i SSP København, herunder Københavnerteamet, lokalt gadeplan, BUF opsøgende, 

forebyggende politi, helhedsplaner, forældregrupper mv., har gennem årene oparbejdet en erfaring med 

forebyggende og tryghedsskabende indsatser i forbindelse med demonstrationer. Alle kender deres roller og 

opgaver og yder en forbilledlig indsats, der sikrer, at demonstrationerne sjældent udvikler sig uroligt. Denne 

erfaring og koordinering har vist sig effektiv i andre sammenhænge, bl.a. Men i Black demonstrationerne, 

hvor børn og unge i en periode viste interesse for demonstrationerne. 

 

Bandekonflikt 

Der er stadig aktive konflikter i bandemiljøet i København og omegnskommuner. I nogle bydele observeres 

nogle få unge under 18 år sammen med banderelaterede personer. SSP og nærpolitiet har fokus på at 

forebygge, at unge bliver en del af bandemiljøet. Dette gennem opsøgende arbejde, synligt tilstedeværelse 

af nærpoliti, orientering til forældre, hjemmebesøg, oprettelse af SSP-enkeltsager, dialog med unge på 

gadeplan og aktivering af forældregrupper. 

 

Radikalisering 

SSP København har sammen med Infohus København (antiradikaliserings-enhed) og Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen haft skærpet fokus på bekymrende adfærd i forhold til radikalisering på baggrund 

af det forhøjede trusselsniveau i Europa på i efteråret 2020. Der er udsendt en fælles orientering til 

fagpersonale i SSP-organisationen og ungdomsuddannelser med oplysning om, hvor man kan få hjælp og 

rådgivning.  

 

 


