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Forord
Kriminalpolitiet i Ringsted ser med meget stor alvor på en hævn aktion, 

der fandt sted i Sorø tidligt torsdag aften i sidste uge. Her blev en 18-årig 

pige bortført og mishandlet i næsten halvanden time i skovområdet ved 

Filosofgangen af fem-seks an dre piger, som blandt andet bankede den 

18-årige og forsøgte at brænde hendes hår af med en lighter. Pigen fik også 

hældt madolie ud over sig, og til sidst dængede hendes plageånder hen de 

til med grus.

Sådan skriver Dagbladet Ringsted i en nyhedsartikel. Ofrets op-

levelser har været grufulde. Men desværre er de ikke enestående. 

I forbindelse med research til denne bog er jeg stødt på flere sa-

ger, der minder om ovennævnte. Voldskriminaliteten har ellers 

traditionelt væ ret drengenes område. Men statistikken afslører, 

at der er en be kym rende udvikling i gang. I 1990 blev 35 piger 

mellem 15-19 år dømt for simpel vold, i år 2000 var tallet steget 

til 100 og i 2007 var der hele 303 dømte i nævnte aldersgruppe 

(iflg. Danmarks Statistik). Med an dre ord næsten en nidobling 

på 17 år.

En rundringning til nogle af landets politikredse har bekræf-

tet den tendens, som kan aflæses i statistikken. Politi og sociale 

myndigheder holder et vågent øje med udviklingen og er især 

opmærksomme på de piger, der færdes i periferien af eller er en 

del af kriminelle grupper af drenge. De udøver vold og gør det 

tit i flok, ligesom de laver andre former for kriminalitet. Typisk 

er det butikstyverier, ligesom pigerne nogle gange er medløbere, 

når drengene laver kriminalitet.

Et fælles træk hos disse piger er, at de er socialt dårligt stillede 



8

s e j e  t ø s e r  –  s t a k k e l s  p i g e r

og har forskellige problemer, som de slås med. Disse problemer 

er de begyndt i højere grad at vende udad, og som regel er det 

jævnaldrende piger, deres vrede og frustrationer går ud over. De 

piger, der udøver vold, er også ofte selv udsat for samme be hand-

ling. Det kan være fra deres forældre eller fra deres kærester.

Men voldskriminalitet – og kriminalitet i det hele taget – blandt 

piger er ikke kun knyttet til socialt belastede områder som Taa-

strup gaard, Vollsmose og Gellerup. Det vidner den såkaldte Nin-

ja-sag fra Viborg om. Størstedelen af de dømte piger kommer fra 

familier, der ikke tidligere har været i berøring med hverken politi 

eller sociale myndigheder. Måske skal denne sag ses i lyset af, at 

der er sket en udvikling i pigekulturen de senere år. En af de inter-

viewede til bogen, pædagog Helle Bendix, siger fx „Jeg oplever en 

udvikling med piger i retning af, at de meget hurtigt skal være 

selvstændige. Mange tillægger sig meget tidligt en hård facade. 

Jeg har haft distance til et fænomen som Girl power. Men jeg må 

sige, at det er nogle andre piger, vi har i dag, end dem vi havde 

for ti år siden.“

„Seje tøser – stakkels piger“ er en interviewbog, hvor forskel-

lige men nesker giver deres bud på bogens temaer. Det er fx po-

liti, pædagoger, forskere, gademedarbejdere og sidst – men ikke 

mindst – de piger, der har udøvet volden og de, der har været ofre 

for den. I nogle af bogens tekster vil der forekomme vulgærud-

tryk. Ikke for at blåstemple dem, men for at bevare auten ci te ten 

i interviewene.

Jeg synes, jeg er kommet meget tæt på pigernes verden og er 

taknemmelig for at have fået et indblik i den. Men jeg vil også 

samtidig advare om, at det er ikke alt, hvad der står bogen, der er 

lige rart at læse. Når jeg alligevel har skrevet det, er det, fordi jeg 

mener, at der ikke er nogen vej udenom. Problemer forsvinder 
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ikke, fordi vi lukker øjnene eller vægrer os ved at beskæftige os 

med dem. Kun når vi ved, hvordan realiteterne er, kan vi stille 

noget op over for dem, ligesom viden er grundlaget for at kunne 

oplyse og forebygge.

Jeg håber, at artiklerne i bogen vil give afsæt for nogle gode 

diskussioner om pigers kriminalitet og om pigekultur. Det kun-

ne fx være i folkeskolens ældste klasser eller på ungdomsuddan-

nelserne, det kunne være mellem børn og deres forældre eller i 

forbindelse med kri mi nalitetsforebyggende arbejde. I forbindel-

se med projektarbejde kan bogen sikkert også gøre nytte.

Per Straarup Søndergaard




