Pressemeddelelse
Ny bog giver et solidt fagligt afsæt for arbejdet med
exit-programmer for rockere og bandemedlemmer
Hvorfor bliver nogle unge mænd tiltrukket af rocker- og bandemiljøet? Sker det frivilligt? Hvordan kommer de ud af miljøet igen? Bogen Rockere og bandemedlemmer i Danmark fortæller, hvordan
man som fagperson kan være meningsfuldt til stede i et menneskes
liv, hvis forståelser adskiller sig fra normen.
Det er nemt at lade sig fascinere af rockerklubber og bander, hvor klare og faste regler
værner om et ’alt eller intet’-fællesskab. Det kan give et ståsted og sammenhold for
unge mænd, der leder efter en identitet. Men hurtigt bliver man involveret i en verden
af kriminalitet og voldsparathed, som kan være næsten umuligt at komme ud af igen.
Rockere og bandemedlemmer i Danmark er skrevet af en psykolog og en socialråd
giver, der i mange år har arbejdet med exitprogrammer for rockere og bandemedlem
mer under Kriminalforsorgen. I bogen deler de deres erfaringer og taler for, at fagper
soners tilgang til rockere og bandemedlemmer skal være båret af respekt. Fokus er ikke
på at skulle ’redde’ nogen fra ’noget’, men i stedet på at kunne være meningsfuldt til
stede for et menneske, der lever med alternative normsæt, regler og forståelser.
Bogen giver et samlet overblik over miljøet samt indsigt i de mennesker, der tiltrækkes
af og lever i miljøerne. Forfatterne anbefaler en holistisk tilgang, hvor kontakt, udvik
ling og vedligehold af relationer spiller den væsentligste rolle. De præsenterer bl.a. en
model over forandringszoner, som kan være understøttende for arbejdet med at få
rockere og bandemedlemmer væk fra voldsmiljøet og tilbage til ’normalsamfundet’.
Rockere og bandemedlemmer i Danmark henvender sig til både nye og erfarne an
satte inden for exit-området, det være sig psykologer, socialrådgivere, fængsels- og
politibetjente med flere.
Anja Leavens er psykolog, certificeret mediator og har 19 års erfaring med kriminal
psykologi. Stine Lukowski er socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde. Hun har
gennem 13 år arbejdet med forebyggelse af ungdomskriminalitet.
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