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Orientering vedr. skudsagen i København den 14. og 15. februar 2015
Baggrund
På baggrund af den tragiske skudsag i København, hvor der er tre dræbte og
flere sårede, har der i dag været afholdt et akutmøde, hvor det er drøftet, hvordan
vi i den kommende tid bedst forholder os i Odense Kommune. Ved mødet
samledes repræsentanter fra fem skoler, ungdomsskolerne, ungdomsklubber,
CFU, brandvæsnets forebyggende beredskab og politiet. Nedenstående er hvad
der blev aftalt som det væsentligste.
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Hvad vi ved
Der er ingen tegn på en optrapning eller udvikling af konflikten, hvorfor der alene
er behov for lokale forebyggende tiltag. Vi ved dog fra blandt andet debatten på
facebook og andre sociale medier, at der er forskellige holdninger til episoden. Vi
ved også fra erfaringen, at sådanne alvorlige episoder gør nogle forældre
bekymrede. Det er derfor vurderet at være afgørende, at vi i den nærmeste tid er
opmærksomme på at understøtte såvel vores medarbejdere som vores børn,
unge og deres forældre.
Hvad vi anbefaler
I erkendelse af, at vi kommer fra forskellige fagområder med forskellige rammer
og vilkår, er der fra mødet enighed om at udarbejde denne skrivelse, der giver
nogle generelle anbefalinger til, hvordan vi ud fra et fælles udgangspunkt kan
forholde os. Skrivelsen kan bruges i sin helhed eller som støtte til jeres lokale
arbejde.


I relation til jeres lokale forhold anbefales det, at I tager bestik af situationen
og går i dialog med jeres personale og jeres børn, unge og forældre om
episoden på den måde, som I har bedst erfaring med. Det vurderes
afgørende, at der tages en lokal dialog, således at vores medarbejdere føler
sig klædt på til at hjælpe med at balancere dialogen om det skete.



Erfaringen tilsiger, at sprogbruget har afgørende betydning for, hvordan
dialogen udvikler sig. Det anbefales derfor, at drabsmanden fra episoden i
København italesættes som gerningsmand. Uanset hvad efterforskningen må
vise, så er etnicitet, religion eller andet ikke det afgørende. Det afgørende er
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derimod, at der er tale om en formodet gerningsmand til to drab og flere
drabsforsøg.


Vi har forskellige erfaringer. Det anbefales derfor, at I tager kontakt til en
lederkollega eller til SSP-sekretariatet, hvis I har behov for sparring,
spørgsmål eller brug for hjælp.



I relation til dialogen i de kommende dage må det formodes, at pressen på et
tidspunkt vil interessere sig for, hvad der er gjort i Odense. Det vurderes her
afgørende, at episoden ikke tales op, samt at vi alene forholder os til det, vi
har aftalt på mødet i dag. Ved pressehenvendelser anbefales det, at der
henvises til sekretariatsleder Tommy Holst på telefon 61384243.

Venlig hilsen

Chefgruppen i Børne- og
Ungeforvaltningen
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