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To frivillige
mentorer hjalp
Mikkel med at starte
livet helt forfra efter
fængslet
Røde Kors’ mentorordning hjælper tidligere indsatte med at finde deres ben
i livet uden for fængslet. Mentorerne gavner også samfundet økonomisk,
påpeger professor, som har undersøgt ordningen.
AF LISE MØLLER SCHILDER

Lise Møller Schilder er journalist
Foto: Julie Hellesøe
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I fem år var der andre, som bestemte, hvornår
Mikkel Vestergaard skulle stå op og gå i seng.
I det hele taget var der ikke mange dagligdags
ting, som han selv skulle holde styr på. Derfor
var han utrolig glad for at blive udtaget til at deltage i Røde Kors’ mentorprogram, Primus Motor,
for tidligere indsatte fra danske fængsler.
“Når man er inde og sidde, så bliver man institutionaliseret. Når du kommer ud, skal du lære alt
fra bunden. Du er ligesom et lille barn, som skal
lære alt igen,” forklarer Mikkel Vestergaard.
Mentorordningen fungerer således, at en indsat
får tildelt to mentorer, der på skift kommer på
besøg i fængslet, tre måneder før den indsatte
skal løslades. Herefter er mentorerne tilknyttet i
et år efter løsladelsen.
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“I mit tilfælde hentede min ene mentor mig og
kørte mig hjem. Og så mødtes jeg med dem to
gange om ugen. En gang med dem hver. De
hjalp mig med at komme tilbage til samfundet,
med at bevæge mig ud blandt folk igen og spise
på restaurant. Og du ved, tage ud og handle ind
og træne. De hjalp mig med at være et menneske
igen,” siger Mikkel Vestergaard.
Han forklarer, at mentorerne var vigtige for ham,
fordi han valgte at afbryde al kontakt til sit kriminelle netværk, da han blev løsladt.
“Når jeg græd og følte mig alene, når jeg havde en
lortedag og havde lyst til at hænge mig, så kunne
jeg ringe til dem, og så hjalp de mig. De gav mig
support, ligesom de venner, jeg ikke havde.”
Mentorernes støtte fik også afgørende betydning
for, at Mikkel Vestergaard gik i gang med at bearbejde et stort traume fra barndommen. Et traume, som på mange måder var roden til, at han var
kommet ud i et lorteliv, som han selv kalder det.
Lodtrækning mellem indsatte
Røde Kors startede Primus Motor i 2016. Dengang blev det besluttet, at man gerne ville undersøge effekterne af ordningen. Og derfor blev
professor emeritus Flemming Balvig fra Københavns Universitets juridiske fakultet tilknyttet
projektet.
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I samarbejde med Røde Kors valgte man, at han
skulle anvende en metode, som indebar lodtrækning, også kaldet randomiseret kontrolleret eksperiment. Metoden betragtes som “den gyldne

standard” indenfor al årsags- og effektforskning,
påpeger Flemming Balvig.
Han havde gerne set, at der havde været 300
deltagere, men det lykkedes trods alt at få 97
indsatte med i undersøgelsen i første runde. De
var til gengæld alle motiverede til at deltage i
mentorordningen, når de skulle løslades, og de
indvilgede på forhånd i, at det skulle afgøres ved
lodtrækning, om man fik nogle mentorer eller ej.
Af de 97 fik 57 personer to mentorer tilknyttet,
mens 40 kom til at indgå i en kontrolgruppe.
Det var nødvendigt for at kunne gennemføre
undersøgelsen og komme frem til de mest pålidelige resultater, så Røde Kors kunne sikre sig,
at deres arbejde rent faktisk kom de løsladte til
gode. Resultaterne af undersøgelsen viser, at
det især er indsatte med flere og ofte alvorlige
domme, som har gavn af ordningen. Det vil sige,
at færre fra denne gruppe falder tilbage i ny kriminalitet, når de har haft mentorer tilknyttet.
“Det er indsatte, som ellers prøver at holde sig
langt væk fra og er trætte af hjælp fra ”systemet”,
og som ikke har kunnet få – eller ikke har ønsket – prøveløsladelse. Det er dem, svenskerne
kalder ”værstingerne”, og andre har beskrevet
som en gruppe, der har ”klippekort til kriminalforsorgen,” siger Flemming Balvig.
Undersøgelsen viser, at hver 14. mentorordning
giver et resultat, som man ikke ville have fået
uden en ordning. Det vil sige, at samfundet får
1,6 kroner igen for hver krone, der bliver brugt,
forklarer Flemming Balvig.
“Det svarer nogenlunde til, hvad man sædvanligvis finder ved evaluerede mentorordninger
verden over, og det betyder, at pengene er givet
godt ud,” konkluderer professoren.
Ser man udelukkende på gruppen af indsatte
med mange tidligere domme, er indsatsen så
effektiv, at samfundet får 8 kroner igen for hver
krone, som anvendes, fordi det her er hver tredje
mentorordning, som giver et resultat, man ikke
ville have fået uden en ordning.

“Når jeg græd og
følte mig alene,
når jeg havde en
lortedag og havde
lyst til at hænge mig,
så kunne jeg ringe
til dem, og så hjalp
de mig. De gav mig
support, ligesom
de venner, jeg ikke
havde.”

Hjælp til at tackle barndomstraume
Mikkel Vestergaard fortæller, at han på mange
måder har haft et almindeligt liv. Det var først, da
han var midt i 20’erne, at han kom ud i kriminalitet.
Han blev bandemedlem og begyndte at tage
stoffer. Til sidst blev han dømt for at have hentet et kilo kokain i København og for at deltage i
bandekriminalitet.
“Jeg var ikke afhængig af stoffer, som du ser narkomaner på gaden. Men jeg var afhængig af idéen
om at skulle gøre det konstant. I bandemiljøet er
der mange, der sniffer kokain og gør alt muligt.
Det er bare normalt. Men det er jo ikke normalt
blandt almindelige mennesker.”
I dag bruger Mikkel Vestergaard en stor del af sin
tid på at tage rundt og holde foredrag for unge om,
at de ikke skal vælge den vej, han valgte. Det er en
historie, som også rummer en forklaring på, hvorfor han kom helt derud, hvor han endte i fængsel.
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“Jeg havde det pisse elendigt, og har altid haft det.
Jeg blev seksuelt misbrugt som barn, og det har
smadret mig. Det fik mig til at tage stoffer, for jeg
kunne ikke holde ud at leve. Det var enten at tage
nogle stoffer eller at begå selvmord. Og jeg kunne
ikke rigtig begå selvmord,” fortæller han.
Efter han blev løsladt, valgte han at dele sin
historie med de to mentorer. Og det viste sig at
være rigtig godt, for de hjalp ham i gang med at
få behandling for sine traumer.
“Havde de ikke gjort det, kørt mig derover og sat
mig der, så var jeg nok aldrig kommet til den aftale.
Så var jeg aldrig kommet derhen.”
Frivilligheden gør en forskel
Hos Røde Kors har man lagt mærke til, at det gør
en forskel for flere af de løsladte, at mentorerne er
almindelige mennesker, som gerne vil hjælpe. Det
forklarer projektleder Line Lausted.
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“Vi er uafhængige af myndigheds-systemet. Vi
har tavshedspligt og ikke notatpligt, så den indsatte ved, at det, de taler om, det skal ikke rapporteres til andre. Mentorerne gør det frivilligt. De gør
det uden løn. De gør det, fordi de bare gerne vil
gøre en indsats for et andet menneske. Og så kan
de mødes uden for åbningstiden. De kan mødes
på alle mulige andre tidspunkter end jobcentrets
normale åbningstid. Så der er en anden fleksibilitet i det,” siger hun.

Oven i dette er det en stor fordel, at man i Primus
Motor altid tilbyder to mentorer. Det aflaster de
frivillige, og det betyder, at den løsladte får støtte fra to forskellige mennesker, som kan nogle
forskellige ting.
“Det klassiske billede har været, at der var en,
som var stærk på alt det praktiske og myndighedsmæssige. Og så var der en, der var stærk
på relationerne. Det kunne også være, at der var
en, som var ung, og en, der var ældre. Eller en,
der var mand, og en, der var kvinde. De er blevet
sat sammen, så de kunne supplere hinanden,”
fortæller Line Lausted.
Hun har hørt fra flere af deltagerne, at det har
været nemmere at række ud til mentorerne, når
der har været to personer til at lytte.
“De ved godt, at de står med nogle komplekse
udfordringer, men når der er to mentorer, tør deltagerne være mere modige,” opsummerer hun.
Mentorer skal være robuste
Undersøgelsen af Primus Motor viser, at det
langt fra er alle de løsladte, der formår at lægge
kriminaliteten bag sig, ligesom Mikkel Vestergaard har gjort.
Undervejs i forløbet er det cirka 60 procent, der
falder fra. Og det skal de frivillige indstille sig på,
inden de starter. Det kan være svært for de frivillige at være i, for man kan nemt komme til at tage
det personligt. Røde Kors afholder derfor også
erfaringsudvekslingsmøder for mentorerne, hvor
de kan støtte hinanden, mentorerne imellem.
Endnu er det ikke sådan, at alle løsladte kan få to
mentorer tilknyttet. Røde Kors prøver at få matematikken til at gå op, men det er ikke altid sådan,
at løsladelsesmønstrene passer med, hvor mange frivillige der står klar. Der kan være områder i
landet, hvor der ikke er så mange frivillige, mens
der er andre steder, hvor der er for mange. Røde
Kors prioriterer nemlig, at mentorerne helst skal
bo nogenlunde i nærheden af den løsladte.
Derudover er der nogle indsatte, som fortsat er
en del af hårde bandekonstellationer. Og for den
gruppe er det som oftest kriminalforsorgen, der
støtter dem, hvis de ønsker det.

Ekstra øjne og ører
De frivillige mentorer udfører mange forskellige
opgaver. Det kan for eksempel være at sidde med
som bisidder, når den løsladte skal til møder med
myndighederne. Mentorerne kan også hjælpe
med at forberede mødet og hjælpe med at reflektere over, hvad man gerne vil have ud af mødet.
“Det kan være med til at sænke nervøsiteten omkring mødet, fordi vi nogle gange står med nogle
løsladte, som tidligere har haft dårlige oplevelser
med myndighederne. Måske har de været i systemet i mange år,” siger Line Lausted og fortsætter:
“Jeg har hørt flere gange, at det er rart, at de
bare sidder lige så stille ved siden af til mødet og
lægger en hånd på skulderen, hvis de kan se, at
der er en, der bliver lidt ophidset og måske ikke
forstår, hvad der foregår.”

Spørger man Mikkel Vestergaard, så synes han,
at det offentlige burde tilbyde alle løsladte, at de
kunne blive en del af en mentorordning, netop
fordi det gør en stor forskel. Men han sætter på
den anden side også stor pris på, at det var frivillige, som hjalp ham på vej.
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Som bisidder kan mentorerne ikke blande sig
i mødets indhold. Men de kan bede om en pause, og de kan fungere som ekstra øjne og ører,
så den løsladte ikke føler sig alene i situationen. Det betyder, at møderne bliver bedre. Det
har både de løsladte og myndighedspersonerne i kommunerne fortalt Røde Kors.

“At de gjorde det frivilligt, betød meget for mig.
At jeg ikke skulle skuffe dem. At jeg skulle holde
mine aftaler, at jeg skulle en masse ting. Det var
ikke en fra kommunen, som jeg bare kunne ”blow
off”. Det var mennesker, som gav noget af deres
liv, så jeg følte, at jeg skulle give noget igen. De
ofrede tid med deres børn og familie og venner
for at være sammen med mig. Det syntes jeg var
rigtig smukt.”

Fra 2016-2021 har Røde Kors faciliteret 158 mentorforløb i Primus Motor.
I 2021 var der 81 frivillige tilknyttet som mentorer i Primus Motor
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