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For regeringen er det afgørende, at vi får standset de fortsatte tendenser til ghettoisering. Det er ikke acceptabelt, at
der udvikles områder, som fysisk, socialt, kulturelt og økonomisk er afsondrede fra det øvrige samfund, og hvor det enkelte
menneskes hverdagsliv er præget af begrænsninger og mangel på
muligheder. Vi har desværre på mange måder fået en række områder, der ligger som isolerede ”øsamfund” midt i resten af
vores bysamfund. Områder, hvor alt for mange er uden for arbejdsmarkedet, hvor alt for mange ikke har kontakt til resten
af samfundet, og hvor den sociale og etniske sammensætning er
blevet stadig mere skæv.
Regeringen har taget en række initiativer for at ændre på situationen. Der er nedsat en Programbestyrelse, som har udarbejdet
en strategi mod ghettoisering,og der er indført nye udlejningsregler, så man nu kan sige nej til kontanthjælpsmodtagere i
områder, hvor der i forvejen er mange uden for arbejdsmarkedet.
Der er også skabt mulighed for salg af almene boliger i udsatte boligområder, så der kan opnås en mere blandet beboersammensætning og for mere liv i boligområderne ved etablering af
erhverv og nedrivning af boliger i særlige tilfælde. Og ikke
mindst er der afsat penge til en fortsat boligsocial indsats i
de udsatte boligområder, hvor der er afsat 400 mio. kr. årligt
i perioden 2007-2010 af Landsbyggefondens midler. Heraf kan op
til 200 mio. kr. om året anvendes til målrettede huslejenedsættelser.
Nogle indsatser er afhængige af penge. Andre er afhængige af,
at man gør sit arbejde godt, tænker sig om, og bruger de erfaringer, der findes. Publikationen ”100 ideer” er derfor et godt
initiativ i kampen mod ghettoisering. Den
indeholder et væld af gode ideer. Nogle er
gode ideer til billige projekter. Andre
drejer sig om organiseringen af projekter.
Man kan lære af kvarterløftprojekterne,
hvordan man gør by- og boligområder mere
attraktive at bo i også for ressourcestærke
personer, og hvordan man skaber gode rammer
for samarbejdet mellem de forskellige
aktører. Fra Byer for Alle er der masser
af erfaringer om, hvordan man bedst laver
en lokal beskæftigelsesindsats. Der er
også mange eksempler på erfaringer fra
udlandet. Der er penge. Der er en strategi.
Der er gode ideer og erfaringer at bygge
på. Det er bare om at komme i gang.





Indhold

Indhold

Omdannelse af monofunktionelle
kvarterer og bebyggelser............................13
1 Hasle bakker, Urban-området................................................................14
2 Hoteller eller luksusboliger..............................................14
3 Gæsteboliger, Øresundsvejkvarteret..........................................15
4 Folkesundhedsplads, Brøndby............................................................15
5 Nedrivning, Bijlmermeer Holland.....................................15
6 Sansehaver................................................................16
7 Knudepunktet, Brøndby Strand............................................17
8 Underværket, Randers Tøjhushaven..............................................17
9 Basketball træ........................................................17		
10 Den grønne linje, Kolding.............................................18
11 Haverum med funktioner,Tingbjerg-Utterslevhuse.......................18
12 Rum for integration, Østrig.........................................18
13 Bazar Vest, Gellerup............................................................................19
Styring og regulering af beboersammensætningen i de mest truede områder............21
14
15
16
17

Golden Cards....................................................................................22
Interessefællesskaber.....................................................22
Sociale viceværter, USA............................................................................22
Forøgelse af boligmassen................................................22

Skolegang og uddannelse.................................25
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mursejleren og Turbo, Tingbjerg-Utterslevhuse.......................26
Gymnasial indslusning, Ishøj........................................26
Busprojekt, Vollsmose..............................................................26
Interessebaserede ungdomsklubber......................................................27
SMS’er mod pjæk, Sverige............................................27
Udvidet skoletid/heldagsskole, Vollsmose................................27
Tranens Drenge, Brøndby Strand......................................30
Magnetskole, Enghøjskolen, Avedøre Stationsby............................30
Team Tingbjerg 2010, Tingbjerg-Utterlevhuse.....................31

27
28
29
30

Ungemesse, Nørrebro.........................................................32

31
32
33
34

Gam3 - Urban Streetbasket Challenge......................................34

Vejledningsport, Vollsmose.....................................32
Ung-til-ung medarbejdere, Brøndby Strand...............................33
Idræt og samvær på Tingbjerg Skole (ISA),
Tingbjerg-Utterslevhuse.........................................................................33
Støtte- og Kontaktkorpset, Høje-Taastrup...................36
Iværksætterprojektet, Høje-Taastrup...............36
Nye muligheder, Høje-Taastrup...................................36

Beskæftigelse.......................................................39
35
36
37
38
39
40
41
42

Lokale hyttefade, Århus............................................40
Cykelskole for indvandrerkvinder, Nørrebro Park......................40
Projekt Buddy, Karlebo...................................................40
Teleaspiranterne, Nørrebro Park m.fl.....................................................41
Jobexpres - job i en fart, Høje-Taastrup.......................................42
Det grønne Jobhus - Kongens Enghave matchning...........................44
Jobhjørne på Gellerup Bibliotek, Urbanområdet...........44
Unge- og forældrerådgivning om uddannelse og
arbejde, Århus (VCUA).....................................................................44

Tryghed og naboskab............................47
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Venskabsfamilier, Remisevænget..................................48
Bryd isolation i fællesskab....................................48
Sms’ er mod kriminalitet, Holland.................................................48
Lysskulpturer/kunst til oplysning...............................49
Spiseklubben, Mimergadekvarteret.......................................................49
Opgangsfællesskab, Kgs. Enghave................................49
Kriminalitetsspil, Århus.............................................50
Brobygning skal baseres på et reelt grundlag....................50
Projekt FBI (Flygtninge, Bevægelse og Idræt),Århus...............................50
Kulturcaféen, Holmbladsgade.......................................51





Indhold

53
54
55
56
57
58
59

Indhold

Strandstuen, Brøndby Strand......................................51
Fritidsguide, Karlebo...................................................................52
Walk and talk, bl.a. Nordvest.........................................52
Fatimas køkken og Workout med Fatima, Nørrebro Park.....................52
Idrætskonsulent og idrætscontainer, Øresundsvej...................52
Foreningsdag.....................................................53
Nedsat foreningskontingent, bl.a.
Tingbjerg-Utterslevhuse....................................................53

FEM RÅD I DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS..............................................54

60
61
62
63
64

Konfrontation og konsekvens......................54
Den opsøgende medarbejder..............................................54
Skab ejerskab............................................55
Brobygning.......................................55
Sæt en proces i gang...............................................55

Effektiv organisation..................................59
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Informateket,Det elektroniske kvarter, Nørrebro Park.......................60
By- og Boligsocialt organ............................................60
Projektejer, Sverige................................................60
Gellerup Community Center, Urbanområdet...............................61
Forankring i toppen......................................................61
Ressourcekortlægning................................................................................62
Information......................................................................62
Arbejd med succeskriterier..................................................62
Løbende evaluering og måling af indsatsen.............................63
Bindende partnerskaber.............................................64

FORANKRING AF OMRÅDEINDSATSER...............................................................64

75
76
77

Festlig forankring og overgangsriter..............................64
Hold fast på medarbejderne............................................................65
Testamente for områdeindsatsen.....................................65

SEKS GODE IDÈER OM BORGERINDDRAGELSE.........................................66

78
79
80
81
82
83

Rene linjer......................................................................66
Selektiv eller differentieret borgerinddragelse..................................66
Seminarer for borgere med anden etnisk baggrund...............67
Incitamentsskabelse................................................67
Konsensuspapirer...................................................................68
Små sikre succeser.....................................................68

Kommunikation – image og identitet............71
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

I love Nord-Best, Nord-Vest..........................................72
Infotavler.....................................................................................................72
Skiltning............................................................72
Renovering af facader, Brøndby Strand................................73
Pressemedarbejder, Vollsmose..........................................................73
Aktiv pressestrategi. Brøndby Strand.......................................73
Novelle- eller filmkonkurrence..........................................74
Stemmer fra Tingbjerg, Tingbjerg-Utterslevhuse.......................74
Ambassaden, Kolding..................................................75
Girls - 13 piger - 6 nationaliteter – ét køkken.............................................76

OPLEV OMRÅDERNE!.....................................................................77

94
95
96
97

Turistkort..........................................................77
Nørrebro Park Løbet, Nørrebro Park..................................77
Festivaler............................................................77
Lokalt forankret branding virker......................................78

DEN GODE HISTORIE.......................................80

98
99
100

Fotoskattejagt.........................................................81
Dagbog fra Nordbyen, Randers Nordby....................................81
Erindringens træ, Vollsmose.........................................81



10

Indledning

Indledning

Indledning
De store statslige programmer for områdebaserede indsatser,
Kvarterløft og Byer for Alle, er henholdsvis i deres sidste
fase og afsluttet. Desuden har det delvist EU-finansierede Urban-projekt i Århus, Bydel i Bevægelse, som på de fleste områder minder om Kvarterløft, også været i gang i en del år. Der
er sat en positiv udvikling i gang i mange områder, ligesom
der er udviklet en række nye metoder og skabt mange kreative
og nytænkende projekter. ”Kvarterløft virker” var overskriften
i pressemeddelelsen fra SBI, der forestod evalueringen af den
første generation af kvarterløft-projekter.
Kvarterløft, Byer for Alle og Programbestyrelsens strategi mod
ghettoisering har ikke helt samme målsætninger, men der kan
peges på nogle fællestræk: Målet om at øge områdernes attraktivitet, ønsket om at bryde den fysiske og sociale isolation,
som nogle almene boligområder befinder sig i, og målet om at
bekæmpe arbejdsløsheden i områderne. Det nødvendige i en bredspektret indsats fremhæves også i de tre strategier. Borgerinddragelsen fremhæves ligeledes i alle tre strategier om end
i forskellig grad. I mange kvarterløftprojekter har man arbejdet meget målbevidst med image- og kommunikationsstrategier,
hvad der også er centralt i Programbestyrelsens strategi mod
ghettoisering. Endelig spiller organisationsforhold en central
rolle i Byer for Alle, hvor partnerskabet som organisationsform
var et krav fra statens side. Dette prioriteres ligeledes højt
i Programbestyrelsens strategi.
Disse fællestræk skaber mulighed for erfaringsoverførsel.
Målet med dette idékatalog er at formidle erfaringer og best
practice fra Kvarterløft, Byer for Alle og Urban-projektet
til hjælp og inspiration for de kommuner og boligområder,
som Programbestyrelsen henvender sig til. Kataloget vedrører
både konkrete projekter og proceserfaringer. I idékataloget
præsenteres derfor en række af de bedste enkeltprojekter
og metoder, der er udviklet i områdeindsatserne. Herudover
medtages nye forslag. Nogle bygger på erfaringer fra udlandet,
og andre er hentet fra Programbestyrelsens idékonkurrence blandt
studerende. Der er derfor stor forskel på, hvor velafprøvede
idéerne er. Metoderåd om eksempelvis borgerinddragelse og
kriminalpræventive
indsatser
bygger
på
veldokumenterede
erfaringer fra bl.a. kvarterløftprojekterne, ligesom de
enkelte projekter som eksempelvis Jobexpres er blevet positivt
evalueret. Endelig indeholder kataloget også gode ideer, som
ikke har været afprøvet tidligere, og blot skal inspirere.

Det overordnede tema for de 100 idéer er bekæmpelse af ghettoisering og segregation med udgangspunkt i Programbestyrelsens
indsatsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Omdannelse af monofunktionelle kvarterer
Styring og regulering af beboersammensætningen i udsatte områder
Skolegang og uddannelse
Beskæftigelse
Tryghed og naboskab
Effektiv organisation
Kommunikation

Fokus er derfor på tiltag, der tjener til at løse problemer som
nogle boligområders manglende attraktivitet, manglende beskæftigelse og uddannelse, ringe integration og isolation, utryghed,
samt image- og organisationsproblemer, da disse forhold i høj
grad kendetegner udsatte boligområder. Indsatsen mod ghettoisering fordrer således fokus på både sociale, fysiske og kommunikative aspekter. Ideelt set bør der satses på helhedsorienterede projekter/strategier, hvor der er spill-over effekter
mellem de forskellige indsatsområder, eksempelvis en beskæftigelsesindsats, som også har en integrationsmæssig gevinst. Der
er taget udgangspunkt i den gældende lovgivning, og der fremsættes f.eks. ingen forslag til nye anvisningsregler. Det skal
for god ordens skyld understreges, at Programbestyrelsen ikke
har noget ansvar for kataloget.
De bedste idéer er måske idé nr. 101, 102 og 103, nemlig de
idéer, som læseren får efter at have læst kataloget, hvor
læseren har mulighed for at få idéer, som netop er tilpasset de
særlige forhold i de enkelte udsatte boligområder.

11
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Omdannelse af
monofunktionelle
kvarterer og
bebyggelser
Programbestyrelsen
betragter
en
bæredygtig omdannelse af de monofunktionelle, ghettoiseringstruede
kvarterer og bebyggelser som den
vigtigste langsigtede opgave i udviklingen af ghettoiseringsstrategien.
Omdannelsen kan ifølge Programbestyrelsen tage mange retninger. Dels kan
der være tale om at tilføre kvarteret
nye byfunktioner som erhverv, handel og
service, herunder også beboernes iværksætteri, dels kan der være behov for at tilføre
kvarteret nye bolig- og ejerformer. Programbestyrelsen betoner også behovet for at
nedbryde den karakter af monotont industrialiseret byggeri, som nogle bebyggelser har.
En række udsatte boligområder er fysisk afsondrede fra det omgivende samfund. Det giver
særlige problemer. Programbestyrelsen vil søge
belyst, hvorledes sammenhængen med det øvrige
samfund kan forstærkes. I forbindelse med den
fysiske omdannelse vil man også se på, i hvilket
omfang nedrivninger i visse tilfælde kan være et
led i en omdannelsesproces.
I det følgende vil der blive givet eksempler
på, hvorledes der kan skabes flere funktioner i
områderne, hvorledes der kan bygges bro til det
omgivende samfund, hvordan områderne kan gøres
mere levende gennem aktiviteter inden for kultur
og idræt, og hvordan nedrivning kan bruges i en
bypolitisk sammenhæng.
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Omdannelse af monofunktionelle kvarterer og bebyggelser

1

Hasle Bakker, Urban-området

Projektet omfatter anlæggelse af tre kunstige høje i det
grønne område mellem Bispehaven, Hasle og Gjellerup.
Målet er at skabe et nyt fælles byrum for hele Århus i
et område, som tidligere har været isoleret fra resten
af byen. Området kommer til at indeholde en række rekreative
faciliteter, eksempelvis ski- og kælkebakker, vandrestier og
paragliding, der vil give den nedslidte bydel et løft. Bakkerne
vil kunne ses fra høje bygninger i Århus’ centrum og om aftenen
oplyses bakkerne, så de kan ses fra næsten hele Århus. Den nye
synlighed betyder, at bydelen bindes visuelt sammen med resten
af byen (www.haslebakker.dk).
Kontakt: Ole Skou Rasmussen, nat@aarhus.dk

3

Omdannelse af monofunktionelle kvarterer og bebyggelser

Gæsteboliger, Øresundsvejkvarteret

I Øresundsvejkvarteret på Amager i København er det
planen, at en forladt ejendom skal omdannes til gæsteboliger for kunstnere, der i en periode skal optræde
i Operaen eller på Det Kongelige Teater. Samtidig skal
bygningens ydre omdannes med en markant facade. Ved at lave
et ”hotel” for kunstnere tilføres bydelen en ny funktion, der
medvirker til at højne dens attraktivitet. Tilstedeværelsen af
kunstnere kan tilføre bydelen nogle nye kvaliteter.
Kontakt: Thomas La Chapelle, thomas@oresundsvej.dk4

4

Folkesundhedsplads, Brøndby

Legeplads for voksne, specielt ældre, efter kinesisk
forbillede. Idéen er, at motion ikke kun skal dyrkes
indenfor i gymnastiksale og motionscentre, men derimod
rykkes udenfor, så man samtidig får frisk luft. Ligesom
på en legeplads opstilles der en række stationære redskaber,
der kan bruges til forskellige øvelser, f.eks. udstrækning og
styrketræning. En folkesundhedsplads vil samtidig give liv i
kvarteret i modsætning til åbne pladser, der ofte henligger
øde.
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk

5

Nedrivning, Bijlmermeer Holland

2

Hoteller eller luksusboliger

Idéen er at omdanne de øverste lejligheder i boligblokkene i udsatte områder til hotel. Hotelværelserne kan
bruges til at huse beboernes besøgende familiemedlemmer. På længere sigt kan der desuden arrangeres ferieophold for turister i områderne. En anden mulighed kunne være
at etablere luksuslejligheder øverst i boligblokkene. Disse
vil være attraktive i mange udsatte områder med højhusbyggerier
på grund af udsigten. I Avedøre Stationsby er der f.eks. indrettet penthouse lejligheder på 132 m² i to plan i Store Hus.
De udlejes til ca. 7000 kr. om måneden (Byliv i boligområdet.
Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)
Kontakt: Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus,
ekstorehus@akb.dk

I både Storbritannien og i Holland har man forsøgt at
løse boligsociale problemer ved at rive en del af boligmassen ned i de mest udsatte områder. Dette er sket i en
erkendelse af, at områdernes fysiske struktur i sig selv
kan skabe problemer. Især det ensidige boligudbud, herunder de
mange almene boliger og manglen på faciliteter i området, kan
i mange tilfælde være medvirkende til at fastholde en skæv social profil. I en forstad til Amsterdam, Bijlmermeer, vil mere
end halvdelen af de 12.500 boliger blive revet ned til fordel
for godt 7000 nye boliger af større variation og med primært
private ejerformer. Samtidig vil resten af området gennemgå en
renovering, hvor der skabes en række nye attraktive offentlige
rum, ligesom der tilføres eksempelvis idrætsfaciliteter og skabes
erhvervslejemål.
Se www.eukn.org
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6

Sansehaver

Forslag fra idékonkurrencen, hvor man ønsker at etablere
nye stisystemer og sansehaver i udsatte boligområder.
Projektet tager afsæt i en oplevelses- og kulturorienteret tankegang, hvor idéen er at skabe berøringsflader
og infrastruktur, således at der bygges bro til det omgivende samfund. Det er tanken, at nye offentlige rum kan binde
en isoleret bydel sammen internt og udadtil, samtidig med at
sansehaverne skal være en oplevelse, der tiltrækker folk til
bydelen. Projektet søger desuden at skabe en hybrid mellem den
mellemøstlige kultur, med fokus på forbindelsen mellem sanserne og mennesket og omverdenen, og den danske kultur, med
forkærlighed for lys, glatte overflader og enkelthed. I Brøndby
Strand er der allerede etableret en sansetunnel i forbindelse
med en naturlegeplads, hvor man kan føle, lugte og smage de
skiftende årstider gennem sansetunnellen.
(Mjølnerparken – en ny scene i byen. Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk

Omdannelse af monofunktionelle kvarterer og bebyggelser

7

Knudepunktet, Brøndby Strand

For at bryde Brøndby Strands karakter af rent boligområde er det blevet besluttet at etablere et knudepunkt i
tilknytning til det eksisterende stationscenter. Tanken
er, at forskellige funktioner som kvarterhus, uddannelsesinstitutioner og rekreative pladser skal skabe tæthed og
liv omkring knudepunktet. Ved at give bydelen et vitalt centrum
med mange funktioner skabes et offentligt rum, hvor kvarterets
beboere møder hinanden, og som samtidig kan trække beboere fra
hele kommunen til Brøndby Strand. Der er planer om at opføre et
arkitektonisk markant højhus i tilknytning til knudepunktet,
der yderligere vil medvirke til at synliggøre området.
Se www.brondby.dk/kvarterløft
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk

8

Underværket, Randers Tøjhushaven

Underværket er et kombineret handels- og kulturhus, der
huser både mindre forretninger, foreninger og sociale funktioner, og er vært for koncerter, vælgermøder,
foredrag mm.. Der lægges vægt på, at butikkerne i Underværket er startet af lokale iværksættere, som pga. Underværkets
non-profit karakter har en billig husleje. Det er lykkedes at
trække beboere fra hele Randers til Underværket pga. de mange
forskellige aktiviteter og anderledes butikker. Konceptet fungerer bedst, hvis aktiviteterne understøtter hinanden, f.eks.
kan butikker med kunsthåndværk eller kulturelle foreninger bidrage til kulturelle arrangementer i huset.
Kontakt: Poul Jeberg, upp@undervaerket.dk

9

Basketball træ

		

I tætte byområder, hvor der ikke er plads til basketballbaner, foreslår Testbed-arkitekterne, at der i stedet laves basketball træer. ”Træerne” har kurve på alle
sider og giver dermed mange mulighed for at spille på
meget lidt plads.
Se www.testbedstudio.com
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10
11

Den grønne linje, Kolding

Stianlægget er en grøn færdselsåre i området med
indlagte natur- og sanseoplevelser og idrætsfaciliteter. Den naturskønne rute, der er velbesøgt af beboere, er samtidig med til at tiltrække besøgende til området, der fremstår fra sin bedste side,
når stien følges.
Kontakt: Teknisk Forvaltning, Kolding, tlf. 7550 1500

Haverum med funktioner,
Tingbjerg-Utterslevhuse

I Tingbjerg findes der mange smukke, store og
velanlagte haverum, hvor af en del netop er blevet
renoveret. Ønsket var at tilføre hvert haverum en
specialfunktion eksempelvis aktiviteter for større børn.På
den måde vil de mobile børn og unge kunne besøge hinandens
haverum og bruge hele bydelen, alt efter om det eksempelvis
er klatrenettet, cricketbanen, boldburet eller sansehaven, der
er øjeblikkets største ”hit”. På den måde opnås både smukkere
og mere driftsvenlige haverum og en større interaktion mellem
bydelens beboere.
Kontakt: Hedevig Østergaard, hoe@fsb.dk; Martin Sørensen,
Martin@tingbjerg.com

12

Rum for integration, Østrig

Idéen stammer fra en østrigsk kunstnergruppe. Tanken er at skabe et kombineret offentligt og privat
rum, et rum for integration. Rummet bygges op af
forskudte plader, således at man ikke kan se ind i
det udefra, men godt kan se ud. I hver plade er der en højtaler
og/eller en skærm, hvor der spilles musik eller læses nyheder
fra forskellige lande i verden, eksempelvis beboernes oprindelseslande. Byrummet er fleksibelt, da de interaktive dele af
skulpturerne (fjernsynsskærme og højtalere) kan tilpasses til
forskellige temaer. Udsatte byområder vil dermed få et arkitektonisk smukt byrum, der bidrager til integrationen, idet beboerne vil få et mødested, hvor alle nationaliteter kan opleve,
at de hører til og samtidig få viden om andre kulturer.

13

Omdannelse af monofunktionelle kvarterer og bebyggelser

Bazar Vest, Gellerup

Projektet blev sat i gang på privat initiativ i
1996 af byggeselskabet Olav de Linde, og har fra
starten været et udelukkende privat integrationsog beskæftigelsesprojekt uden støtte fra offentlige
midler. I dag er der 70 forretninger med varer fra mange forskellige lande i basaren. Placeringen i Gellerup medvirker
til at trække liv til bydelen, og samtidig er basaren udtryk
for et positivt kulturmøde. Projektet har skabt beskæftigelse
til mange beboere i Gellerupparken. Der er planer om at udvide aktiviteterne til også at omfatte underholdning således,
at basaren udover at være et indkøbscenter også kan blive et
turist- og udflugtsmål. Basarformen er ideel for personer, der
har lyst til at prøve at starte deres eget, men ikke tør tage
det store spring, især etniske minoriteter som måske kender
denne handelsform fra deres oprindelsesland. I Odense ligger
en tilsvarende basar, der hedder Bazar Fyn.
Kontakt oplysninger: Jørgen Skov, js@olavlinde.dk se også www.
bazarvest.dk og www.bazarfyn.dk

Resultater

Bazar Vest beskæftiger ca. 200 personer. Bazar Vest er
desuden Skandinaviens største basar med 20.000 besøgende om ugen.
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Styring og regulering af beboersammensætningen i de
mest truede
områder
Beboersammensætningen i et udsat alment boligområde kan søges påvirket
på flere måder. En direkte påvirkning
kan f.eks. ske gennem reglerne om kombineret udlejning, hvor den boligsøgende kontanthjælpsmodtager kan afvises
i et bestemt udsat område og anvises
en anden passende lejlighed. Andre direkte påvirkningsmetoder er reglerne om
ventelister, om kommunal anvisning mv. Det
er Programbestyrelsens opfattelse, at det
næppe langsigtet vil være muligt at hindre
ghettoisering alene ved anvendelse af styring, men at disse regler på kort sigt har
betydning. I stedet for at foreslå nye regler
på området lægger Programbestyrelsen vægt på,
at de eksisterende regler anvendes mere målrettet og systematisk. Beboersammensætningen kan
imidlertid også påvirkes gennem forbedrede uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for dem,
som allerede bor der. I den forbindelse er der
selvsagt kun en positiv påvirkning af området,
hvis de, der har fået arbejde eller uddannelse,
bliver boende i området. For det tredje kan man
påvirke sammensætningen af beboerne ved at gøre
det mere attraktivt at bo i det pågældende almene
boligområde. En kombination af de tre strategier
med direkte påvirkning, forbedrede uddannelses –
og beskæftigelsesmuligheder kombineret med øget
attraktivitet vil givet være den mest effektive
strategi. I det følgende behandles en række idéer
til at højne et områdes attraktivitet og til at gøre
det tiltrækkende for ressourcestærke at bo der. I
senere afsnit behandles uddannelse, beskæftigelse
og imagearbejde.
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14

Golden Cards

Idé fra Storbritannien og Holland, hvor beboere,
der betaler husleje til tiden, overholder husordenen, ikke vandaliserer mv. bliver belønnet med
ekstra service fra boligselskabet gennem tildeling
af et golden card. Det betyder f.eks., at de får udført reparationer særligt hurtigt. Ideen er at holde på de ressourcestærke. En overførsel til en dansk sammenhæng kunne indebære,
at der i udvalgte områder som forsøg blev fastlagt en servicestandard, alle skulle have. De lejere, der gav anledning til
færrest problemer, kunne opnå et golden card, som garanterede
at få opgaver udført inden for et vist antal timer eller særlige rettigheder ved bestilling af vasketid.

15

Interessefællesskaber

Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence,
hvor tanken er, at boligblokkene i almene bebyggelser
deles ind efter interessefællesskaber. Eksempelvis
reserveres en blok til ældre, en til stu-derende,
en til børnefamilier, en til kunstnere osv. Udearealerne i
tilknytning til blokkene indrettes med faciliteter, der svarer
til gruppens interesser. Ved at ”skræddersy” boligerne til
bestemte grupper højnes områdets attraktivitet, idet der vil
være flere faciliteter til rådighed.
(Løget blomstrer! Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)

16

Sociale viceværter, USA

Idéen er inspireret af det amerikanske projekt
”Teachers Next Door”, hvor lærere flytter ind i
udsatte boligområder og får en kraftig huslejenedsættelse mod at varetage en række sociale funktioner. Ved at få lærerne til at flytte ind styrkes områdets
sociale profil, samtidig med at lærerne varetager nogle sociale
opgaver, eksempelvis driften af et lektieværksted, der kan
løfte området på længere sigt.

17

Forøgelse af boligmassen
Ofte mangler udsatte boligområder attraktive
boliger, der kan tiltrække ressourcestærke beboere. En måde at skabe alternative ejerformer i
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bebyggelser med hovedsageligt alment byggeri kan være at skabe
en fortætning i området gennem en forøgelse af boligmassen.
De nye boliger bør være anderledes og arkitektonisk interessante ejerboliger og dermed øge mangfoldigheden i området. På
den måde kan ressourcestærke tilflyttere tiltrækkes, samtidig
med at de nuværende beboere kan blive boende. Overskuddet fra
salget af boligerne skal finansiere faciliteter og tilbud til
gavn for alle beboere.
Boligmassen skal derfor øges i udsatte boligområder, hvor det
er muligt, således at der bliver plads til flere beboere. Den
nye bebyggelse skal bryde ensformigheden og tilføre områderne
mangfoldighed i form af nye æstetiske udtryk og nye boligformer. I Brøndby Strand er der ligeledes planer om at opføre
ejerboliger i området både for at skabe fortætning, samt differentiere boligudbuddet uden at skulle sælge almene boliger.
(Gellerup.dk Integration vice versa. Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk
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Skolegang
og
uddannelse
Programbestyrelsen
prioriterer i
særlig grad skole- og uddannelsesområdet ud fra en opfattelse af, at
skolerne og institutionerne er omdrejningspunktet for integrationen af
børn og unge i de udsatte boligområder.
Det er Programbestyrelsens opfattelse,
at skoler og institutioner i de truede
områder bør have adgang til undervisnings- og skoleformer, der adskiller sig
fra de former, der er fastsat for øvrige
skoler. Det kan dreje sig om heldagsskoler
eller tidligere skolestart end normalt. Det
er endvidere Programbestyrelsens opfattelse,
at brobygning mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner er særligt vigtig i de
udsatte boligområder. I det følgende gives der
eksempler på, hvordan man kan give børnene i
udsatte områder bedre skoler og uddannelsesmuligheder. Der ses bl.a. på, hvordan man kan
skabe magnetskoler, hvordan man kan motivere de
unge til at tage en uddannelse, og hvordan man
kan øge andelen af indvandrere, der gennemfører
en gymnasial uddannelse. Desuden er der fokus
på heldagsskoler og på indsatser mod pjækkeri.

26

Skolegang og uddannelse

18

Mursejleren og Turbo,
Tingbjerg-Utterslevhuse

Mursejleren og Turbo er differentierede og alternative undervisningstilbud, der retter sig mod
hhv. 5.-7. klassetrin og 8.-10. klassetrin. Målgruppen er udsatte og utilpassede unge, der har vanskeligheder,
sociale eller faglige, ved den normale klasseundervisning. De
to specialklasser har tilknyttet både lærere og pædagogiske
medarbejdere, og der arbejdes aktivt med forældreinddragelse
og handleplaner for den enkelte elev. Målet for projektet er at
få udviklet den enkelte elev fagligt og socialt, således at han
eller hun hurtigst muligt er i stand til at blive sluset tilbage til den oprindelige klasse. Der deltager i alt 17 elever
i Mursejleren og Turbo (Tal fra sommeren 2006). Projektet kommer udover den enkelte elev afsenderklasserne til gode, hvor
undervisningen vil gavnes af, at de mest utilpassede elever er
væk fra klassen for en periode.
Kontakt: Margrethe Clausager, marg@tingbjerg.com
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Gymnasial indslusning, Ishøj

Den gymnasiale indslusning (GI) på Ishøj handelsskole er et 1-årigt undervisningstilbud primært
til unge sent ankomne flygtninge og indvandrere,
som gerne vil læse videre, men som mangler færdighederne til at påbegynde en gymnasial uddannelse. Hvis de
unge gennemfører GI med et tilfredsstillende resultat, er de
sikret adgang til alle gymnasielle retninger. Projektet blev
nedlagt som en del af Byer for Alle indsatsen, da ingen af de
deltagende elever var fra Ishøj, men i sig selv har GI haft
gode resultater og har fastholdt unge, der traditionelt falder
fra en ungdomsuddannelse.
Kontakt: Lars Mikkelsen, lmi@hsit.dk
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Busprojekt, Vollsmose

Vollsmoses daginstitutioner og skoler deltager i
et busprojekt, hvor der er indgået partnerskaber
med skoler og institutioner med få tosprogede i
andre dele af Odense. Ved at besøge hinanden med
bussen opnår de tosprogede børn en sprogstimulering og oplever
en verden uden for Vollsmose, samtidig med at børn fra andre
dele af byen får et kendskab til Vollsmose. De fire busser (tre
til daginstitutionerne, en til skolerne) er i brug hver dag, og
behovet er langt større end det nuværende udbud. Projektet er
især perspektivrigt, fordi det sigter mod at bryde den negative
sociale arv så tidligt som muligt.
Kontakt: Kay Jokil, khjo@odense.dk
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Interessebaserede
ungdomsklubber

Idéen er at etablere og omdanne klubber, der kan
tilbyde unge mere specialiserede interessebaserede tilbud. De interessebaserede klubber skal
tiltrække unge med forskellig etnisk og social baggrund og fra
forskellige boligområder. På denne måde kan klubberne skabe
grundlag og mulighed for, at de unge med anden etnisk baggrund
kommer ud af de udsatte boligområder, oplever andre steder og
møder nye mennesker.
(Ghettout – en strategi for løsning af sociale problematikker
i og omkring udsatte boligområder. Forslag fra
Programbestyrelsens idékonkurrence)
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SMS’er mod pjæk, Sverige

Mange skoler i udsatte boligområder er præget
af et højt fravær, især blandt de ældre elever,
og advarsler fra lærere har ofte ikke den store
effekt. Forslaget går ud på, at de andre elever
skal sende sms’er til deres fraværende klassekammerater, om at
de savner dem og gerne vil have, at de kommer i skole igen.
Håbet er, at elev til elev-metoden vil virke stærkere, da den
sociale anseelse blandt klassekammeraterne måske er vigtigere
end skolens sanktioner.
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Udvidet skoletid/heldagsskole,
Vollsmose

I Vollsmose eksperimenteres der i øjeblikket med
at udvide skoletiden til kl. 8-16. Målet er at
styrke fagligheden, da børn og unge med indvandrerbaggrund generelt klarer sig dårligere end andre unge ved
folkeskolens afgangsprøver. Tanken er, at skoler i udsatte boligområder har brug for ekstra ressourcer i form af mere undervisning for at kompensere for den skæve sociale profil. Udover
en styrket faglighed imødekommer heldagsskolen, at en del af
Vollsmoses børn ikke er tilknyttet et fritidstilbud. Igen er
fastholdelse og beskæftigelse af unge en måde at integrere dem
på og modvirke, at de strejfer rundt uden voksent opsyn (Statusrapport 2004).
Kontakt: Kay Jokil, khjo@odense.dk
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Tranens Drenge, Brøndby Strand

Børn og unge med indvandrerbaggrund er ofte ikke
i samme grad som danske børn og unge tilknyttet
et fritidstilbud. Dette betyder i mange tilfælde, at især drengene hænger ud i boligområder, centre osv. og måske begår hærværk og småkriminalitet.
Ofte kommer disse grupper til at dominere det offentlige rum i
udsatte boligområder, hvilket kan være medvirkende til at fortrænge andre beboergrupper fra fællesarealer. Tranens Drenge
er et værested for unge drenge mellem 10-18 år, primært med
indvandrerbaggrund, hvis hovedformål er at engagere drengene i
meningsfulde fritidsaktiviteter. Aktiviteterne er bl.a. videoaftener, lektiecafé, fodboldturneringer og hytteture, og der
var i 2004 tilknyttet ca. 90 faste brugere. Formålet er først
og fremmest at aktivere drengene, så det undgås, at de keder
sig og hænger ud i kvarteret og eventuelt begår kriminalitet.
Projektet medvirker således både til at mindske kriminaliteten
i området, og til at drengene aktiveres og får mere sunde fritidsinteresser.

Metode

Tanken bag projektet er, at man ved at skabe alternative fritidstilbud baseret på målgruppens ønsker kan
få fat i en restgruppe af unge - ofte med indvandrerbaggrund - der ikke bliver omfattet af traditionelle
fritidstilbud. Tranens Drenge er en selvstyrende organisation, der er offentligt støttet, men har sine
egne vedtægter.

Resultater

Der er ca. 90 faste brugere af værestedet (2004), og
tallet er stadig stigende.
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk
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Magnetskole, Enghøjskolen,
Avedøre Stationsby

Ved projektets start var der et stigende antal
danske forældre, der fravalgte skolen, fordi der
kom flere og flere tosprogede elever. Hidtidige udviklingsprojekter havde fokuseret på tosprogede som en
problemgruppe, og der var dårlige erfaringer med ad hoc-løsninger. Målet med magnetskolekonceptet var at opnå en bredere
elevsammensætning på Enghøjskolen gennem hele skoleforløbet
ved at fastholde og tiltrække etnisk danske elever og blive et
attraktivt tilbud for skoledistriktets børn. I stedet for at
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fokusere på gruppen af tosprogede elever som et problem valgte
Enghøjskolen at satse på at gøre skolen til en magnet for danske elever, der i stigende grad fravalgte skolen, og derigennem
få en balanceret elevsammensætning. Samtidig fandt skolen det
vigtigt at prioritere samarbejdet med det område, hvor skolen
var placeret, således at de lokale aktører følte et ejerskab
til skolen og herigennem forbedre skolens image i lokalområdet.
Indsatsen rettede sig primært mod to områder. For det første
at forbedre skolens undervisningstilbud til gavn for skolens
elever og for det andet forbedre skolens fritidstilbud, der
også kunne komme andre skolers elever og dagsinstitutioner til
gode.
Forbedringen af undervisningen skete bl.a. gennem tilbud om
lektiehjælp og satsning på IT, mens de forbedrede fritidstilbud bl.a. bestod i en teaterklub og projekt ”Den grønne skole”.
Mange danske forældre fravælger skoler med en høj andel af
tosprogede elever, fordi de frygter, at undervisningsniveauet
falder. Tanken bag Enghøjskolens udviklingsplan har således
været at satse på at fremme kvaliteten af undervisningen og
give børnene ekstra gode tilbud. Ved at engagere sig i lokalområdet bl.a. gennem dagsinstitutioner øges kendskabet til
skolen, hvilket kan medvirke til at nedbryde fordomme og få
danske forældre til at vælge skolen. I de fire år magnetskoleprojektet varede, lykkedes det Enghøjskolen at fastholde og
tiltrække etnisk danske elever fra skoledistriktet, således at
andelen af tosprogede elever forblev på ca. en tredjedel, selvom der var flere tosprogede børn i de nye årgange. I dag har
Enghøjskolen ca. 50 % tosprogede elever, men deres vurdering
er, at dette tal ville have været meget højere, hvis der ikke
havde været positive effekter af magnetskoleprojektet.
Kontakt: enghoj@hvidovre.dk
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Team Tingbjerg 2010,
Tingbjerg-Utterlevhuse

Ved en børne- og unge konference i TingbjergUtterslevhuse
udtrykte
mange
ansatte
i
områdets skole og institutioner ønske om at få
etableret et tættere samarbejde. Institutionerne i TingbjergUtterslevhuse har efterfølgende indgået en partnerskabsaftale,
der indebærer, at de lægger deres ressourcer i en ”fælleskasse”.
Den bærende idé i Team Tingbjerg 2010 er, at ressourcerne
skal følge børnene, og at det enkelte barns behov og ønsker
skal være omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde. Hvis
et bestemt fritidstilbud er populært, skal ekstra midler og
personale kunne kanaliseres til den pågældende institution.
Team Tingbjerg 2010 kan derfor beskrives som en matrikelløs
eller amøbeinstitution, der formes efter børnenes ønsker. På
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længere sigt er målet at skabe en fælles model for pædagogisk
udviklingsarbejde, som skal gælde for alle institutioner, der
beskæftiger sig med børn og unge i Tingbjerg-Utterslevhuse.
Tanken er, at fælles pædagogiske retningslinjer og et tæt
samarbejde mellem eksempelvis skoler og daginstitutioner vil
sikre kvalitet, fleksibilitet og handlekraft i arbejdet med
børn og unge. Det er særligt vigtigt at styrke det pædagogiske
udviklingsarbejde i udsatte boligområder, da institutioner
og skoler i disse områder ofte er tynget af tunge sociale
problemer, der kræver særlig ekspertise.
Kontakt: Hugo Thuge, hugo@tingbjerg.com
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Ungemesse, Nørrebro

Ungemessen på Nørrebro er et forsøg på at henvende sig til de unge i området og oplyse dem
om muligheder for beskæftigelse, uddannelse og
foreningsliv i lokalområdet. 60 % af bydelens
unge i den uddannelsessøgende alder har anden etnisk baggrund end dansk, og denne gruppe har traditionelt et ringe
kendskab til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger er repræsenteret
på ungemessen, der blev afholdt første gang i 2004 og igen i
2005. Messen har endvidere det sigte at få fat i forældrene,
da forældrenes opbakning er afgørende for de unges valg af uddannelse. Messen har haft mange deltagere, både unge og deres
forældre.
Kontakt: Jesper Langebæk, jl@parkkvarter.dk
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Vejledningsport, Vollsmose

Projektet har til formål at få flere unge i
bydelen til at starte på en ungdomsuddannelse.
Vejledningsporten arbejder i modsætning til almindelig studievejledning primært med opsøgende
arbejde, hvor kendskabet til de unges behov, kvalifikationer
og ønsker øges gennem uformel dialog og besøg i hjemmet. Der
samarbejdes også med sociale myndigheder og lokale foreninger.
Den opsøgende strategi udspringer af en erkendelse af, at traditionel vejledning har spillet fallit over for målgruppen, og
det derfor er nødvendigt at anvende alternative metoder.
Kontakt: Kay Jokil, khjo@odense.dk
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Ung-til-ung medarbejdere,
Brøndby Strand

Ung-til-ung indsatsen er en del af indsatsen for
marginaliseringstruede unge i Brøndby Strand.
Strategien går ud på at ansætte unge lokale,
som skal bygge bro mellem de marginaliseringstruede unge og
kommunen. Dette indebærer eksempelvis, at unge-medarbejderne
hjælper med jobansøgninger, uddannelsesvejledning mm. Der er
under ung-til-ung indsatsen blevet eksperimenteret med alternativ aktivering af unge, hvor unge-medarbejderne har fungeret
som projektledere. Unge-medarbejderne skal desuden understøtte
udviklingen af lokale netværk mellem de unge og være positive
rollemodeller. Unge, især med indvandrerbaggrund, mangler ofte
tillid til det kommunale system, hvorfor ung-til-ung tilgangen
er en måde at få fat i en udsat gruppe på.
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk
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Idræt og samvær på Tingbjerg
Skole (ISA),
Tingbjerg-Utterslevhuse

Idéen bag ISA er at sætte fokus på fysisk
aktivitet og social trivsel på folkeskoler i
Københavns Kommune. Dette gøres ved at øge mulighederne for, at
børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter, idræt og socialt
netværk i deres nærområde. Især er der fokus på at nå børn
og unge, der ikke benytter sig af organiserede fritidstilbud.
De langsigtede mål handler om at indsluse børn og unge i det
organiserede fritidsliv og stimulere dem til at deltage i det
frivillige foreningsliv. ISA er fritidsaktiviteter, der foregår
på skolen efter skoletid. Med hjælp fra en projektleder, der
til daglig er lærer på skolen, træner elever fra de ældste
klassetrin de yngre elever. På Tingbjerg Skole deltager omkring
hver tredje elev i aktiviteterne, der bl.a. tæller fodbold,
dans og skønhedsklinik efter ønske fra eleverne selv. Trænerne
har været på kursus, hvor de bl.a. har lært at tilrettelægge
og gennemføre undervisning for deres yngre kammerater. Ved at
gennemføre undervisningsforløbene får trænerne en succesoplevelse, der styrker deres selvværd og ansvarsfølelse. Dét, at
aktiviteterne foregår på skolen og går på tværs af de forskellige
klassetrin, betyder, at forældrenes tryghed er blevet øget, og
at netværket mellem skolens elever er blevet forbedret.
Kontakt: Thomas Rasmussen, Tingbjerg Skole, Tlf.: 27 49 53 86
Annette Grønkær, Folkesundhed København, annette.gronkaer@suf.
kk.dk
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Gam3 - Urban Streetbasket
Challenge

Gam3 er et multikulturelt idræts- og integrationsprojekt, der siden 2002 har tilbudt streetbasket
og hiphop til unge mellem 12 og 25 år i udsatte boligområder. Gam3 afholder ugentlige træningssessioner og weekend-camps i de lokale Gam3zoner og et årligt finalestævne på
Rådhuspladsen i København. Målet er at fremme integrationen af
unge nydanskere, der bor i udsatte boligområder, og at skabe
større interesse for basketball og for foreningslivet blandt de
unge. Hver zone har tilknyttet frivillige coaches og modtager
ved starten et Gam3-kit, der indeholder bolde, ghettoblaster,
net til kurve og regelsæt, samt forskellige træningsøvelser.
Målet er på længere sigt at få de unge integreret i foreningslivet ud fra devisen: Hvis de unge ikke kommer til idrætten,
må idrætten komme til de unge. Desuden er det tanken, at deltagelse i kreative og ligeværdige sportslige aktiviteter kan
understøtte integrationen af unge nydanskere og forebygge, at
der sker en marginalisering af de unge, samt at lære de unge en
adfærd, der kan hjælpe deres indslusning i det danske samfund.
Gam3 baserer sig i stor udstrækning på frivillig arbejdskraft,
men har enkelte lønnede medarbejdere.
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Metode

Ambitionen hos Gam3 er at møde de unge på deres egne
præmisser, i deres områder og med deres eget sprog. Det er
derfor bevidst, at Gam3 adskiller sig fra det traditionelle
foreningsliv og i stedet repræsenterer en streetkultur,
der skal appellere til unge. Gam3 har et stærkt brand,
hvor det forsøges at skabe en særlig Gam3-kultur bl.a.
gennem logo, forskelligt udstyr, startkittet og større
begivenheder som finalestævnet, der klart signalerer,
hvem der står for indsatsen. Gam3 har desuden oprettet
et website, hvor Gam3’s medlemmer kan blive opdateret om
begivenheder og chatte med hinanden.

Resultater

I 2005 var der gam3zoner i 14 boligområder, og der er
planer om at udvide Gam3 konceptet til andre udsatte
boligområder. Evalueringen af Gam3 2005 viste, at der
deltog i alt 2260 unge i de ugentlige træningssessioner,
herudover deltog 551 i de 13 afholdte camps. Finalestævnet på Rådhuspladsen havde ikke færre end 90 deltagende
hold, i alt 372 deltagere. Et særskilt mål har været at
øge andelen af piger, der deltager i Gam3 aktiviteter.
Målsætningen, om at en fjerdedel af de deltagende skulle
være piger, blev indfriet i 2005, og der arbejdes fortsat
målrettet på at tiltrække piger. Foreningen Gam3 havde
331 medlemmer i 2005. En effektmåling af Gam3 fra 2004
viser endvidere, at 13 % af de indmeldte i basketklubber
i boligområderne angiver Gam3 som grunden til, at de har
meldt sig ind i en klub.
Kontakt oplysning Projektleder Simon Prahm, simon@gam3.
dk
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Støtte- og Kontaktkorpset,
Høje-Taastrup

Støtte- og Kontaktkorpset henvender sig til den
målgruppe af unge i 13-18 års alderen, der er i
umiddelbar fare for at blive inddraget i kriminalitet og/eller misbrug. Et af kendetegnene for de utilpassede unge er, at mange kommer fra hjem, hvor forældrene har
fralagt sig ansvaret for de unge på den ene eller anden måde.
Det pædagogiske afsæt for Støtte- og Kontaktkorpset er klare
linier, uddeling af ansvar, konsekvenser ved brudte aftaler
og opbygningen af den enkelte unge gennem succesoplevelser og
fællesskab. Den røde tråd gennem alt arbejde med den unge er
den personlige relation, der opbygges. Korpset startede som et
projekt rettet mod boligområdet Tåstrupgård. Efter tre års succesfuld projekttid overtog og udvidede Høje-Taastrup Kommune
projektet, således at det i dag dækker hele kommunen og indgår
som en del af kommunens forebyggende tiltag.
Kontakt: Didde Wrang Henriksen, diddehe@htk.dk

33

Iværksætterprojektet,
Høje-Taastrup

Som valgfag i 10. klasse har eleverne på HøjeTaastrups Linie 10 mulighed for at vælge et iværksætterfag, der sætter fokus på og introducerer
eleverne til det at være iværksættere forstået som at opfinde
og producere nye produkter såvel som at drive en selvstændig
forretning. Projektet kører som et samarbejde mellem Linie 10
og Teknologisk Institut, og der arbejdes på at udvide samarbejdet til at omfatte Handelsskolen. Eleverne har i det forgangne skoleår bl.a. skulle udtænke nye idéer, lave prototyper
og præsentere disse for elever i 8. og 9. klasse.
Kontakt: Didde Wrang Henriksen, diddehe@htk.dk
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Nye muligheder, Høje-Taastrup

Nye muligheder er et projekt, der særligt er
rettet mod en udsat gruppe unge i folkeskolens
afgangsklasser, som har svære faglige eller adfærdsmæssige problemer. Nye muligheder tilbyder
de unge et alternativ til den sædvanlige skolegang i samarbejde med Erhvervscentret i Taastrupgård for at forebygge, at de
unge dropper ud af 9. eller 10. klasse. Projektet har givet
store fremskridt hos deltagerne, både socialt og fagligt. Det
er lykkedes at få hele gruppen til at fortsætte på en ungdoms-
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uddannelse og samtidig skaffe fritidsjob til en stor del af
deltagerne. Projektet arbejder både med deltagernes adfærd og
deres faglige niveau, og denne kombination af læring og ”opdragelse” giver gode resultater. De bærende elementer i arbejdet
med at ændre deltagernes adfærd er en stabil voksenkontakt med
en struktureret hverdag og tydelige forventninger, krav og konsekvenser. Desuden arbejdes der med at give deltagerne indsigt
i, hvordan deres opførsel påvirker andre. En andet væsentligt
element er jævnlig orientering af forældrene om fagligt niveau
og adfærd, hvilket har medvirket til et konstruktivt forældresamarbejde.
Kontakt: Didde Wrang Henriksen, diddehe@htk.dk
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Beskæftigelse
Da kernen i ghettoiseringsproblematikken er den høje andel af
personer uden for arbejdsmarkedet, er en forhøjelse af beskæftigelsen selvsagt en central del af
indsatsen. Samtidigt er det ifølge
Programbestyrelsen vigtigt at søge
at imødegå tendensen til, at dem,
der får arbejde, flytter fra området.
Ud over de særlige lokale kommunale
beskæftigelsesindsatser lægger Programbestyrelsen vægt på etablering af
anden lokal beskæftigelsesindsats f.eks.
gennem indsatser for renholdelse af områderne, hvor der kan være gode muligheder
for beskæftigelse til beboerne, samtidig
med at området løftes. I det følgende gives
der eksempler på lokale beskæftigelsesindsatser. Nogle drejer sig om generelle indsatser for en øget beskæftigelse. Andre retter
sig imod særlige målgrupper f.eks. unge. I
flere af indsatserne inddrages det private erhvervsliv direkte. Endelig forsøges det i nogle indsatser at påvirke rammerne for beskæftigelsen.

40

Beskæftigelse

35

Lokale hyttefade, Århus

Idéen bag lokale hyttefade er, at lokale virksomheder skal medvirke til at tilrettelægge arbejdstræningen af ledige. De ledige vælger selv
mellem 3-5 brancheorienterede ”hyttefade”, hvorefter de i private virksomheder deltager i et uddannelses- og
afklaringsforløb. Fordelen ved formen er, at virksomhederne
selv står for afklaring og opkvalificering af de ledige. De
ledige har bedre rekrutteringsmuligheder, da deres kompetencer
bliver mere direkte målrettet en bestemt branche.
Kontakt: Lisbet Albertsen, lal@ama.aarhus.dk
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Cykelskole for indvandrerkvinder, Nørrebro Park

Mange indvandrere, især kvinder, har ikke det
samme forhold til at cykle som danskere. I mange
af de københavnske kvarterløftområder er der
derfor etableret cykelskoler, hvor indvandrerkvinder kan lære
at cykle. Projektet har mange gevinster; for det første bryder
projektet mange indvandrerkvinders isolation, for det andet
har det en sundhedsmæssig effekt, og ikke mindst betyder den
øgede mobilitet, at kvinderne er mere fleksible i forhold til
jobmuligheder (www.mimersgadekvarteret.dk).
Kontakt: Birgitte Færing, birgitte.faering@suf.kk.dk
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Projekt Buddy, Karlebo

Projektet henvender sig til unge indvandrere
ofte med en plettet straffeattest, der er i
farezonen for at blive ekskluderet af samfundet
eller fortsætte i en kriminel løbebane. Buddystrategien bygger på, at de unge får tilknyttet en frivillig
mentor, en buddy, der fungerer som den unges kontaktperson og
sparringspartner i et aktiverings- eller uddannelsesforløb. De
unges forløb tilrettelægges i et samarbejde mellem den overordnede Buddy-koordinator, sagsbehandlere og andre relevante
interessenter. Det positive ved Buddy er, at den unge har en
fast kontaktperson, der står uden for systemet, samtidig med at
Buddy-ordningen betyder, at den unge får udvidet sit sædvanlige
netværk og får nye perspektiver gennem sin Buddy.
Kontakt: Elisabeth Nygaard, enb@karlebo.dk
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Teleaspiranterne,
Nørrebro Park m.fl.

I samarbejde med TDC Installation har bl.a. Informateket, der står for beskæftigelsesindsatsen
i Nørrebro Park Kvarterløft, tilrettelagt uddannelses- og praktikforløb for især utilpassede unge. De unge
gennemgår et halvt års aspirantforløb, hvor de er tilknyttet
en fast tekniker, som også fungerer som mentor for den unge.
Forløbet skal ses som et afklarings- og praktikforløb, hvor den
unge støttet af sin mentor får mulighed for at prøve kræfter
med branchen og lærer at fungere på en arbejdsplads. Hvis de
unge klarer forløbet godt, er de sikret elevplads hos TDC, og
de fortsætter på teknisk skole efter praktikforløbet.
Kontakt: Thomas Køllner, thomas@born-global.dk
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Jobexpres - job i en fart,
Høje-Taastrup

Jobexpressen er en beskæftigelsesindsats i Taastrupgård primært rettet mod ledige med indvandrerbaggrund.
Jobexpressens primære arbejdsopgave er at være
bindeled mellem arbejdsløse beboere i Taastrupgård og virksomheder i og uden for området. Jobexpressen har lagt vægt på at
ansætte medarbejdere, der udmærker sig ved personligt engagement og erfaringer. Ansættelsen af ildsjæle har bidraget til en
progressiv tilgang. Samtidig er jobkonsulenterne rollemodeller,
da de selv har indvandrerbaggrund og har formået at bryde et
ledighedsmønster. I Jobexpres satses der på hurtig og effektiv
sagsbehandling, hvor borgerne kommer ind på arbejdsmarkedet så
hurtigt som muligt. Udgangspunktet i Jobexpressen er, at der
ikke er nogen barrierer (dårlige undskyldninger), som ikke kan
overvindes. Eksempelvis er det ikke et problem, at man ikke
taler perfekt dansk – en tolk de første par dage kan sørge for
forståelse af de grundlæggende instruktioner, og ellers er jobbet i sig selv en måde at lære sproget på. (Beskæftigelseskatalog og Evaluering af Jobexpressen, august 2004).

Metode

Den grundlæggende tilgang i Jobexpres er, at en koncentration af beskæftigelsesproblemer i et område, kræver
en særlig indsats i dette område – indsatsen følger problemerne. Et andet kendetegn ved Jobexpres er villigheden
til at hjælpe med løsningen af alle slags problemer, der
er en barriere mellem den ledige og arbejdsmarkedet, eks.
vejvisning, oversættelse mv. Som nævnt er rekrutteringen
af personligt engagerede medarbejdere i stedet for fagfolk en af nøglerne til Jobexpres’ succes. Endelig har
Jobexpressen haft stor succes med at skaffe samarbejdsaftaler med private virksomheder, således at man har haft
ledige jobs at anvise til.

Resultater

Mere end 252 borgere er kommet i beskæftigelse, 27 er i
løntilskud, 26 i virksomhedspraktik, 26 i påbegyndt uddannelse og 36 unge har fået fritidsjob (Tal fra januar
2006). Jobexpressens arbejdsområde er desuden blevet udvidet til også at omfatte boligområderne Charlotteager
og Torstorp.
Kontakt Jeanette Teglgård Løje, jeanetteloe@htk.dk
simon@gam3.dk
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Det grønne Jobhus Kongens Enghave matchning

Kgs. Enghave har som mange andre udsatte boligområder en højere andel af personer på overførselsindkomst end landsgennemsnittet. Det grønne
Jobhus er oprettet i 1999 i forbindelse med kvarterløft Kongens
Enghave og fungerer som lokalt beskæftigelsescenter i bydelen.
I 2002 påbegyndtes et samarbejde med Kista bydelen ved Stockholm om et jobmatchningsprojekt. Jobmatchningsmodellen bygger
på mobilisering og partnerskaber med private virksomheder. I
samarbejde med virksomheden udarbejdes en målrettet opkvalificering, der er skræddersyet til det pågældende job. Herefter
annonceres stillingen som et normalt job, hvor det er op til
de ledige selv at søge. Projektet indeholder ”noget for noget”
tankegangen; ved at stille en jobgaranti får virksomhederne en
skræddersyet medarbejder, samtidig med at det er en gulerod for
de aktiverede, at de er sikret et job ved succesfuld gennemførelse.

Metode

Metoden i Kongens Enghave er at skabe en jobmatchningsmodel, hvor der skabes overensstemmelse mellem de jobs,
der udbydes, og de kvalifikationer, de arbejdssøgende
har. Der sker således en opkvalificering direkte rettet
mod et bestemt arbejde i bytte for en jobgaranti, hvis
opkvalificeringen gennemføres tilfredsstillende. Sammenkoblingen af mobiliseringsstrategien, den overskuelige
tidshorisont og den reelle jobmulighed skaber motivationen for den ledige.

Resultater

Projektet har gode resultater; i 2004 kom 70 % af de ca.
100 deltagere i projektet i arbejde, heraf 62% med indvandrerbaggrund. Jobmatchningen samarbejder med ca. syv
større virksomheder, bl.a. Netto og Danske Fragtmænd.
Desuden havde man i 2005 kontakt til yderligere ca. ti
virksomheder vedrørende et samarbejde, herunder bl.a.
Jysk og Silvan
Kontakt: Toni Matz, toni.matz@faf.kk.dk
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Jobhjørne på Gellerup Bibliotek,
Urbanområdet

Jobhjørnet er et permanent tilbud på Gellerup Bibliotek i Århus Vestby. Jobhjørnet er et uformelt
og åbent miljø, som gennem sine tilbud gerne skulle
give brugerne nye og bedre ideer til, hvordan man kan komme
i gang på arbejdsmarkedet. Jobhjørnet er målrettet beboerne i
bibliotekets nærområde; den primære målgruppe er dog arbejdsløse med anden etnisk baggrund. I forbindelse med ”Jobhjørnet”
er der opslagstavler, hvor der dagligt ophænges printede jobtilbud fra forskellige jobdatabaser. Ledige kan få hjælp til
at skrive ansøgninger, udarbejde CV og kontakt til arbejdsgivere. Desuden tilbyder Jobhjørnet jobsøgningskurser, og der
har været afholdt to mindre jobmesser på biblioteket.
Jobhjørnets force er og har hele tiden været, at det er uafhængigt af det gængse sagsbehandlermiljø. Man kan dumpe ind
uformelt og anonymt. Jobhjørnet havde da det blev åbnet i 2002
mellem 7 og 9 daglige brugere af tilbuddet. Dette tal er i dag
ca. 15 daglige brugere. Der samarbejdes endvidere med andre
projekter og tiltag i Vestbyen, som arbejder med samme mål om
at få flere borgere med en to-kulturel baggrund i ordinært arbejde.
Kontakt: Lone Hedelund, lhh@aakb.bib.dk
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Unge- og forældrerådgivning om
uddannelse og arbejde,
Århus (VCUA)

Unge- og forældrevejledning i Århus Vestby har
unge med indvandrerbaggrund og deres forældre
som særlig målgruppe, da denne gruppe har et ringe kendskab
til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Rådgivningen benytter sig af en bred vifte af metoder til at nå de unge og
deres forældre, bl.a. opsøgende arbejde på skoler og institutioner, rollemodeller og åben rådgivning uden faste åbningstider. Projektet modtog Integrationsministeriets integrationspris i 2005.
Kontakt: Ahmed El Ahmed, vejledningcenter@hotmail.com
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Tryghed og
naboskab
En række af de truede områder er
fortsat præget af kriminalitet og
vold, mens andre synes at være inde
i en mere rolig udvikling. Programbestyrelsen finder, at det på kort
sigt vil være hensigtsmæssigt at udbygge overvågningen af truede områder.
Det kan ske – som foreslået af Boligselskabernes Landsforening – ved at lade
ejendomsfunktionærerne arbejde i skifteholdsdrift, ved etablering af egentlige
vagtværn, og ved en udbygning af nærpolitiet.
Der gives i det følgende eksempler på en
række indsatser, der kan supplere de allerede nævnte. En række af disse tjener til
at styrke sammenhængskraften i de pågældende
områder f.eks. gennem bedre forståelse mellem
danskere og indvandrere. Andre vedrører positive fritidsaktiviteter for unge, f.eks. gode
muligheder for idræt. Endelig gives der eksempler på, hvordan f.eks. øget belysning kan
medvirke til en øget tryghed.
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Venskabsfamilier, Remisevænget

En-til-en integrationsprojekt på Amager i København. Formålet er at skabe gensidig forståelse
og respekt mellem danske beboere og beboere med
anden etnisk baggrund end dansk. Metoden til at
skabe kontakt er enkel. En dansk familie og en familie med anden etnisk baggrund end dansk indgår en aftale om at være hinandens venskabsfamilier. De to familier fortæller hinanden om
deres baggrund, familie, kultur og lokalsamfundet. Projektet
indeholder mulighed for at få 1-2 dages arrangementer samt en
tur med overnatning. Med den danske ferie- og fritidskultur som
baggrund i form af Bonbonland, Lalandia, Hillerød slot, Legoland, Zoologisk have og meget andet bliver kendskab i kraft af
disse fælles oplevelser ofte til venskab.
Kontakt: Jørgen Ullman, posten-3@3b.dk
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Bryd isolation i fællesskab

Mange beboere i udsatte boligområder, især beboere med anden etnisk baggrund end dansk, er
ofte isolerede i boligområdet og føler sig ikke
trygge ved at bevæge sig uden for området – ofte
fordi deres sociale netværk er begrænset til boligområdet. For
at nedbryde de ”mentale mure” bør der tages udgangspunkt i de
eksisterende sociale netværk og hjælpe beboerne til at nedbryde fordomme i fællesskab. Et eksempel er fælles ture ud af
området, hvor beboerne sammen kan opleve andre dele af byen og
møde nye mennesker, som de ikke føler sig i stand til at gøre
alene.
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Sms’ er mod kriminalitet, Holland

Projektet stammer fra boligområdet Tilburg i
Holland, hvor det er søgt at skabe et bedre
samarbejde mellem lokalt politi og borgere.
Systemet fungerer ved, at borgerne tilmelder sig
en SMS-tjeneste hos det lokale politi, hvor de får beskeder om
efterlysninger, advarsler osv. vedrørende deres lokalområde.
En evaluering af projektet har vist, at beboerne føler en
større tryghed, samtidig med at politiet har fået en større
opklaringsprocent som følge af stigningen i borgerhenvendelser.
Knap 10 % af beboerne i Tilburg har tilmeldt sig tjenesten.
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Lysskulpturer/kunst til oplysning

Idéen stammer fra Tyskland, hvor mørke og utrygge
områder oplyses om natten med lysshows/lyskunst.
Samtidig med at der opnås en større tryghed,
giver lysskulpturerne en æstetisk oplevelse, som
kan tilføre området en attraktionsværdi.
Se: www.eukn.org

Spiseklubben,
Mimergadekvarteret

Alle husstande i Mimersgadekvarteret opfordres
til at deltage i et fælles måltid sammen med
tre andre husstande. Husstandene melder sig hos
et koordinerende organ, som er sekretariatet for områdefornyelsen, der sætter husstandene sammen i spisegrupper med fire
husstande i hver gruppe. Tanken er at skabe netværk og integration gennem det fælles måltid.
Kontakt: Peter Christensen, pec@okf.kk.dk
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Opgangsfællesskab,
Kgs. Enghave

Målet med opgangsfællesskabet var at integrere
sindslidende i boligområdet. Idéen var at skabe
nye botilbud til psykisk syge i almindelige opgange, hvor de andre beboere gennem uddannelse og med støtte
udefra skulle kunne hjælpe og have kontakt til de sindslidende
i hverdagen (Kvarterplan 1998, Kgs. Enghave). Projektet blev
aldrig realiseret, men indeholder mange interessante perspektiver. Psykisk syge er ofte en stærkt marginaliseret gruppe,
hvorfor integration af dem i en normal opgang ville bryde denne
isolation og ensomhed. Samtidig vil almindelige beboere få en
større forståelse for sindslidende, hvorved de kan reagere hensigtsmæssigt og ikke blive unødigt skræmte af udslag af sindslidendes sygdom. Projektet er et godt eksempel på, hvordan ekspertviden og frivillighed kan kombineres, og ansvaret for svage
borgere kan fordeles mellem staten og det civile samfund.
Kontakt: Dorthe Sørensen Eren, dse@okf.kk.dk
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Kriminalitetsspil, Århus

Rollespil om kriminalitet, der skal få unge til at
forstå konsekvenserne af kriminelle handlinger.
Over to weekender har debat og rollespil bidraget til at give de unge en forståelse af
konsekvenserne ved kriminalitet, samtidig med at de unge har
fået formidlet deres oplevelser til relevante personer (pædagoger, politifolk mv.). Det er endnu for tidligt at måle, om
kriminalitetsspillene har en præventiv effekt. Projektet er
dog stadig positivt, idet erfaringer viser, at traditionelle
kriminalpræventive indsatser ikke altid har nogen særlig effekt over for unge med indvandrerbaggrund, hvorfor der bør
eksperimenteres med nye metoder (www.aarhus.dk/flygtninge og
indvandrere/bydel i bevægelse/projekter).
Kontakt: Sonja Mikkelsen, sm@urban.dk

Brobygning skal baseres på et
reelt grundlag

Et mål i Kvarterløft (og Byer for Alle) har været
at styrke de sociale netværk og civilsamfundet i
udsatte boligområder. Borgerinddragelsen er en
måde, hvor der kan skabes nye netværk. Hvis der skal etableres
netværk på tværs af sociale grupper, f.eks. mellem borgere i
almene etageboligområder og borgere i parcelhuskvarterer, skal
der være et grundlag for et sådant netværk. Det er ikke nok at
holde et møde. Det skal være et grundlag, som begge parter har
en konkret og direkte interesse i. Erfaringer viser, at det som
får grupper, der ellers er isolerede fra hinanden, til at mødes
i en områdebaseret indsats f.eks. kan være en indsats for at
trafiksikre de områder, hvor børnene færdes.
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Projekt FBI (Flygtninge,
Bevægelse og Idræt), Århus

Mange trænere og frivillige i udsatte boligområder
bliver overbebyrdet af sociale opgaver, der på
sigt kan være dræbende for deres engagement, der
er knyttet til fritidsaktiviteter. Projekt FBI går derfor ud
på at ansætte en ankerperson, der varetager de sociale opgaver
i forbindelse med fritids- og sportsklubberne, samt rekruttere
medlemmer og efteruddanne frivilligt personale (www.aarhus.dk/
flygtninge og indvandrere/bydel i bevægelse/projekter).
Kontakt: David Nørgaard, fbi-konsulent@ihf.dk

Kulturcaféen, Holmbladsgade

Formålet med Kulturcaféen er at fremme det positive kulturmøde og dermed integrationen. Kulturcaféen har haft stor succes med at engagere
beboere med indvandrerbaggrund i det frivillige
arbejde, og kulturcaféen er i det hele taget velbesøgt af beboere fra og udenfor kvarteret til ugentlige debatmøder, kurser
og computercaféen. Et eksempel på et succesfuldt arrangement
var kulturcaféens madordning, hvor forskellige beboergrupper
på skift lavede mad til hinanden, eksempelvis mad fra deres
oprindelsesland.
Kontakt: Søs Nielsen, sos@kvarterhuset.dk eller
mail@kvarterhuset.dk

Strandstuen, Brøndby Strand

Strandstuen retter sig mod ældre beboere med indvandrerbaggrund, da dette er en gruppe med høj
risiko for isolation. Projektet har formået at få
kontakt med grupper, der traditionelt er svære at
få kontakt med og har givet dem et netværk og mulighed for at
klare sig selv. Ældre indvandrere er ofte en overset gruppe,
da mange integrationsindsatser retter sig mod beskæftigelse og
uddannelse. Hvis de ældre indvandrere bliver bedre integreret,
vil det også have en positiv effekt på de yngre generationer.
Kontakt: Pia Blådal, pbl@brondby.dk
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Fritidsguide, Karlebo

I Byer for Alle Karlebo har man lavet en samlet oversigt over alle kommunens fritidstilbud
rettet mod unge, dvs. ungdomsklubber, sportsforeninger osv. Selve guiden har skabt netværk
mellem foreningerne og medvirket til at skabe en mere integreret klubstruktur. Med en samlet guide er det lettere også
for unge, der ikke er vant til at opsøge foreningslivet, at få
overblik og kontakt til fritidstilbuddene.
Kontakt: Torben Skov Bonde, tsbo@karlebo.dk
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Walk and talk, bl.a. Nordvest

Konceptet er meget simpelt; der arrangeres gåture
i lokalområdet, hvor folk mødes og går en tur,
mens de taler sammen. Udover at henvende sig til
en målgruppe, der sjældent dyrker motion, skaber
gåturene også netværk, der kan være med til at nedbryde den
ensomhed, der ofte findes blandt udsatte grupper. En anden stor
fordel er, at det stort set er omkostningsfrit
(www.kk.dk/folkesundhed).
Kontakt: Hanne Backe, hanne.backe@suf.kk.dk
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Fatimas køkken og Workout med
Fatima, Nørrebro Park

Projektet er en del af Livskvalitet på Ydre Nørrebro (LYN). I Mjølnerparkens beboerhus undervises indvandrerkvinder og andre, som gerne vil
tabe sig, i sund madlavning. Der deltager i gennemsnit tyve
kvinder i de ugentlige møder (www.2200pågaden.dk). Projektet
har udover oplysning en integrerende effekt, idet kvinderne får
skabt nye netværk også til danskere. Workout med Fatima er en
udløber af Fatimas køkken, hvor tilbuddet udvides til også at
omfatte motionshold (www.kk.dk/folkesundhed).
Kontakt: Torkil Lauesen, tl@parkkvarter.dk
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Idrætskonsulent og
idrætscontainer, Øresundsvej
I Øresundsvejskvarteret er der planer om at ansætte en idrætskonsulent til at styrke idræt
og andre fritidsaktiviteter i kvarteret. Kon-
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sulenten kan rådgive og informere om de muligheder for idrætsog fritidsaktiviteter, der findes i området, samt trække aktiviteter til området. Konsulenten kan være omdrejningspunkt
for områdets unge i forbindelse med spil og leg og være opsøgende på gadeplan. På den måde vil det være muligt at få
fat i de borgere, som ikke er tilknyttet foreningslivet. Det
foreslås endvidere, at der på en plads i bydelen sættes en
“idrætscontainer” op. Det er en bemandet container med legeog idrætsredskaber, som kan tages ud og bruges på stedet eller
lånes med hjem af brugere eller institutioner. Idræts- og fritidskonsulenten skal stå for containeren.
Kontakt: Kim Røssel, kim@oresundsvej.dk
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Foreningsdag

Projektrådgivningen Københavns Kommune foreslår,
at boligområder afholder åbent hus arrangementer
for foreninger eksempelvis i den lokale hal eller
på den lokale boldbane, hvor forskellige sportsgrene og foreninger præsenteres for områdets beboere. I forbindelse med åbent hus arrangementet kan der arrangeres motionsløb
og andre sportsaktiviteter i boligområdet.
Kontakt: Martin Kristensen, makris@kff.kk.dk
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Nedsat foreningskontingent, bl.a.
Tingbjerg-Utterslevhuse

Erfaringerne fra Københavns Kommunes projektrådgivning viser, at det er nødvendigt med en vis
brugerbetaling i foreninger, hvis deltagerne på
længere sigt skal integreres i foreningslivet. I stedet kan der
eksperimenteres med forskellige former for kontingentformer
(pr. gang, pr. måned osv.), eller perioder med nedsat kontingent til nye medlemmer. En anden model kan være, at man kan
arbejde kontingentet af ved f.eks. at hjælpe til med trøjevask,
oprydning eller andet. I Tingbjerg-Utterslevhuse har man i en
periode nedsat kontingentet drastisk for de 10-13 åriges deltagelse i klubberne, og har dermed gjort det økonomisk muligt
for familierne i Tingbjerg og Utterslevhuse at benytte sig af
et kvalificeret fritidstilbud. Hensigten med projekterne er
derfor at få afprøvet om det er økonomien, manglende interesse
eller kendskab, der ligger til grund for fravalg af klubtilbuddet for de 10-13 årige.
Kontakt: Martin Kristensen, makris@kff.kk.dk eller Bente Larsen,
bla@kab-bolig.dk
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FEM RÅD I DEN
KRIMINALPRÆVENTIVE
INDSATS
En undersøgelse (Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv
første kvarterløftområder af T. Ærø og H. Nørgaard, 2004) fra
Statens Byggeforskningsinstitut af effekten på kriminalitet
og tryghed af de syv første kvarterløft viste, at Kvarterløft-indsatsen har haft en tydelig effekt især på omfanget af
hærværk i områderne. En forbedring af pladser og andre udendørs
faciliteter har endvidere ført til, at flere opholder sig i
det offentlige rum, hvilket har medvirket til at øge beboernes
tryghedsfølelse.
Kvarterløftets effekt kan imidlertid ikke ses på alle typer
af kriminalitet, og der er stadig et behov for nytænkende
kriminalpræventive projekter. I de fem nye Kvarterløft og især
i Byer for Alle indsatsen er der arbejdet målrettet med det
kriminalpræventive arbejde i forhold til områdernes børn og
unge, hvor bl.a. nævnte projekter som Buddy og Tranens Drenge
umiddelbart viser lovende resultater. I rapporten ”Veje til
tryghed - Indsatser i boligområder – fra konfrontation til
forståelse” opstiller Statens Byggeforskningsinstitut og Det
Kriminalpræventive Råd fem generelle råd til kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder.
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Konfrontation og konsekvens

En relativt kontant og konfronterende indsats,
målrettet ungdomskriminelle, baseret på, at de
unge drages til ansvar for deres handlinger i
boligområdet.

Den opsøgende medarbejder

Prioritering af en opsøgende medarbejder, der
hjælper børn og unge med henblik på at fange og
løse problemer i opløbet. Sekundært kan personen
hindre og løse konflikter, der blandt andet opstår pga. generations- og kulturkløfter i boligområder.
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Skab ejerskab

Ændrede og forbedrede fysiske forhold. Disse
initiativer handler om at forebygge indbrud,
hærværk og om øget tryghed gennem rigtig belysning samt renholdelse. Det handler om ændringer
af de fælles friarealer, legepladser og indgangspartier, så de
bliver personlige og private. Det betyder øget brug af halvoffentlige arealer og stærkere ejerskab og ansvarlighed over for
disse. Resultatet er mindre vandalisme og øget tryghed.
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Brobygning

Et højt aktivitetsniveau båret af frivilliges
engagement kan betyde positive oplevelser for
beboerne i området og gæster udefra. Positive
besøg f.eks. en festival eller et teaterstykke i
området øger kendskabet til oversete kvaliteter ved boligområdet. Det har vist sig at kunne gavne områdets generelle image
og beboernes selvrespekt.

Sæt en proces i gang

Etablering af et langsigtet perspektiv med
initiativer baseret på beboernes engagement i
processen. Det handler om at styrke en fælles
bevidsthed om, at man er i gang med en proces, der
rækker ud over det enkelte projekt og den enkelte bevilling. I
flere boligområder fremhæves, at denne tilgang til problemerne
kan sikre, at den positive udvikling fortsætter – også efter
de midlertidige procesmidler er opbrugt.
Kilde: ”Veje til tryghed - Indsatser i boligområder – fra
konfrontation til forståelse”, Gunvor Christensen og Thorkild
Ærø, 2003.
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Effektiv
organisation
Programbestyrelsen ønsker at arbejde målrettet for en effektiv organisering af den boligsociale indsats,
idet der efter bestyrelsens opfattelse
er alvorlige organisationsproblemer i
mange områder. Erfaringer fra de områdebaserede indsatser viser nogle generelle
tendenser med hensyn til organisation
og effektivitet, som vil kunne bruges i
udviklingen af metoder til organisering
af den boligsociale indsats.
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Informateket, Det elektroniske
kvarter, Nørrebro Park

I samarbejde med SBI og Arkitektskolen er der
i Nørrebro Park Kvarterløft eksperimenteret med
nye former for borgerinddragelse via elektroniske medier. Projektet beskrives som en succes; eksempelvis har
en 3Dsimulation af kvarteret hjulpet beboerne til bedre at
træffe beslutninger om fysiske forandringer, da de har kunnet få et realistisk indtryk af de foreslåede projekter. Denne
form for beslutningsproces har givet et fælles udgangspunkt
for samarbejdet mellem borgere og planlæggere/embedsmænd. Samtidig bruges det virtuelle byrum til debat og dialog med borgerne, og borgerne har let adgang til information om tidligere
beslutninger og projekter. Disse forhold har gjort en løbende
adgang til beslutningsprocessen mulig, ligesom de nye medier
har skabt kontakt til f.eks. unge, der ofte ikke deltager i
kvarterløft.
Kontakt: Jesper Langebæk, jl@parkkvarter.dk
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By- og Boligsocialt organ

Ofte lider indsatsen i udsatte boligområder
under mangel på styring og koordinering både
mellem de forskellige projektinitiativer og
mellem aktører i området. Derfor foreslås det,
at der oprettes et centralt uafhængigt boligsocialt organ,
som skal opsamle, analysere og formidle viden på området samt
facilitere projekter for derigennem at få en bedre udnyttelse
af viden og erfaringer. Organet skal kortlægge alle projekter
relateret til den boligsociale indsats og oprette en database
med erfaringer, evalueringer og analyser af både nationale og
internationale projekter. (Strategi for udsatte boligområder.
Nyt By- og Boligsocialt Organ. Forslag fra Programbestyrelsens
idékonkurrence)
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Projektejer, Sverige

I to udsatte boligområder nær Norrköping har
man haft forsøg med en ny projektstruktur, hvor
det grundlæggende princip er, at der ikke opstartes projekter uden en beboer eller anden
frivillig som projektejer. Beboere, der ønsker at starte et
projekt, bliver interviewet af en ’organisatör’ tilknyttet det
lokale projektsekretariat. Under interviewet finder de sammen
ud af, om beboeren har en projektidé, som kan sættes i gang,

eller om vedkommende bare skal hoppe med på nogle af de andre
idéer. Hvis projektet skal søsættes hjælper organisatören med
at formulere projektet og sætte det i gang. Det er centralt,
at beboeren er projektejer og initiativtager – organisatören
fungerer udelukkende som sparringspartner. Projektejerne modtager en uddannelse, hvor de lærer om mødeledelse, projektledelse og den slags relevante ting. Til projektet er knyttet en
’ressourcepool’, som består af folk fra både lokalområdet og
helt op til ministerniveau, som projektejerne kan henvende sig
til og få hjælp og sparring. Alle projekter skal selv finde
finansiering.
Kontakt: Charlotte Rosenberg, charlotte.bispebjerg@mail.com
Se hjemmesiden: www.dittnyahageby.nu eller www.grannskapa.se
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Gellerup Community Center,
Urbanområdet

Gellerup Community Center er et forsøgsprojekt,
hvor målet er at få etableret og udviklet en ny
organisationsform, hvor man arbejder på tværs
af faggrænser og samarbejder om løsning af opgaver. Et andet
centralt aspekt er at gøre involveringen af frivillige borgere
til en integreret del af organisationsformen. Tanken er, at det
tværsektorielle samarbejde mellem flere institutionstyper og
former skaber muligheder for myndiggørelse (empowerment) af såvel
medarbejdere som etniske minoritetsgrupper samt involvering
af frivillige i den daglige drift. Gellerup Community Center
er et samarbejde mellem Sundhedshuset, Folkeinformation og
BiblioteksCenter for Integration.
Kontakt: Lone Hedelund, lhh@bib.aarhus.dk
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Forankring i toppen

Et generelt problem i organiseringen af den
boligsociale indsats har været at få kommunerne
til at arbejde helhedsorienteret på tværs af
forskellige sektorer. I de hidtidige områdeindsatser ses der dog en tendens til, at helhedsorientering lykkes
bedre, hvis områdeindsatsen er forankret i toppen af det kommunale system, ideelt set hos borgmesteren. Det er i toppen,
at der lettest etableres broer mellem de forskellige sektorer.
Udover helhedsorientering sikres en mere effektiv beslutningsgang, idet forankring i toppen giver beslutningsmæssig kompetence.
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Ressourcekortlægning

Af den kravspecifikation, der udgjorde det officielle grundlag for Kvarterløft, fremgik det,
at kvarterløftområderne skulle udvælges på baggrund af omfanget af problemer. Uden problemer
af et vist omfang var der ikke grund til at bruge offentlige
midler. Herudover skulle der imidlertid også lægges vægt på,
at der var ressourcer til stede, således at det var muligt at
løse problemerne. Det er imidlertid vigtigt, når der skal laves
en indsats, at have gode metoder til konkret at kortlægge et
bestemt områdes ressourcer. I kortlægningen bør der ses på,
hvilke ressourcer der er til stede i området, hvilke der er
til stede uden for området, og hvad der skal til for at bringe
ressourcerne i spil.
Kontakt: Jens Holck-Christiansen, jhc@kuben.dk
(Se i øvrigt ”Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder”, Socialministeriet, september 2006)
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Information

En vigtig forudsætning for en effektiv organisation er, at alle involverede parter holdes løbende
informeret om udviklingen. Det er eksempelvis
væsentligt, at det centrale niveau informerer kommunerne mellem ansøgningsfristen og projektstart, ligesom kommunerne løbende bør informere om udvikling og ændringer i indsatserne. Mange misforståelser beror på dårlig information, og
på at de forskellige niveauer og sektorer arbejder isoleret
fra hinanden.
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Arbejd med succeskriterier

I både Kvarterløft og Byer for Alle har arbejdet med mål og succeskriterier været et centralt
vilkår for de enkelte projekter. I Kvarterløft
skelnes der mellem tre former for succeskriterier; procesmål, præstationer og effekter. Procesmål er de
succeskriterier, der er opstillet for processen, eksempelvis
hvor mange borgere og organisationer der deltager. Det kan også
være, at mindst 70 % af de involverede er tilfredse med projektets forløb. Tanken er, at en succesfuld proces med mange
interessenter involveret vil gøre projektet bæredygtigt på
længere sigt, da det giver et lokalt ejerskab og forankring.
Præstationer betegner de direkte mål for selve indsatsen, eksempelvis udgivelsen af fire kvarteraviser årligt, plantning
af 12 træer på en allé eller afholdelsen af en festival. Effek-
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ter er de mere langsigtede resultater. Eksempelvis kan effekten
af etableringen af et mødested være, at områdets sociale kapital styrkes i form af netværk mellem beboerne. Effekterne vil
som oftest være summen af en række forhold i et komplekst samspil. F.eks. vil det forhold at et kvarter får et bedre omdømme
eller image være et produkt af flere forhold f.eks. en indsats
mod kriminalitet, fysiske forbedringer og en målrettet informationsindsats. I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at
adskille effekter fra præstationer, eksempelvis ved beskæftigelsesindsatser, hvor præstationen at få flere i arbejde vil
være det samme som effekten på længere sigt.
Anvendelsen af succeskriterier har flere formål: For det første
kan succeskriterier fungere som et redskab til at gennemtænke
projekter, inden de igangsættes. De er således et redskab til
at sammenholde udgifterne til projektet med de forventede
præstationer og effekter. For det andet kan de bruges som
styringsredskab. Opnår vi de effekter, som vi havde ønsket,
eller skal vi gøre noget andet for at opnå de ønskede effekter.
Klare succeskriterier udgør også et godt redskab i en evaluering, hvor både procesmål, præstationsmål og effektmål kan være
egnede redskaber.
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Løbende evaluering og måling
af indsatsen

For at sikre en fremgang og effektiv projektstyring er det vigtigt fra starten at definere
klare mål for indsatsen og løbende følge op på,
om målene bliver nået. Formulering af mål og succeskriterier
tidligt i processen kan være med til at afdække de involveredes interesser og afstemme mål i forhold til midler. Målene
kan naturligvis justeres under længere projektforløb, og hvis
nye grupper inddrages. Løbende evalueringer gør det lettere
at rette til undervejs, hvis en indsats eller et projekt ikke
har den ønskede effekt. Samtidig vil klare mål og evalueringer
kunne dokumentere de resultater, indsatsen opnår.
Det bør dog overvejes, hvorvidt det er muligt at måle effekten
af en bestemt indsats. En beskæftigelsesindsats’ succes kan
eksempelvis ikke måles udelukkende ud fra, om beskæftigelsesfrekvensen i området er gået op eller ned, da denne indikator
kan påvirkes af mange andre faktorer end blot beskæftigelsesindsatsen, eksempelvis hvis arbejdsstyrken mindskes eller øges,
eller en stor arbejdsplads lukker. At finde de rette indikatorer er således en vigtig del af succesfuld målstyring. Det
er endvidere vigtigt, at udgifterne til og besværet ved måling
og evalueringer ikke overstiger de gavnlige effekter af målstyring.
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Bindende partnerskaber

Samarbejde mellem offentlige og private, mellem
forskellige
offentlige
niveauer
og
mellem
forskellige administrative sektorer har ofte skabt
vanskeligheder i helhedsorienterede indsatser i
udsatte boligområder pga. forskellige organisationskulturer,
uklar kompetencefordeling og placering af ansvar. En metode til
at imødegå sådanne problemer er partnerskabsaftaler baseret
på bindende kontrakter, hvor alle involverede parter fra
starten forpligter sig for en længere periode og er enige
om mål, opgavefordeling, ansvar og finansiering. Samarbejdet
og kontrakterne bør dog løbende evalueres og genforhandles,
hvorfor jævnlige fastlagte møder mellem parterne anbefales.
Et eksempel på en sådan bindende aftale er samarbejdsaftalerne
og kvarterplanerne mellem Integrationsministeriet (oprindeligt
Statens Kvarterløftssekretariat), kommunen og områderne. Hvert
år udarbejder områderne en statusrapport over indsatserne, som
drøftes på et statusmøde, hvor de førnævnte parter deltager.

FORANKRING AF
OMRÅDEINDSATSER
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Festlig forankring og
overgangsriter

Forankring er et centralt element i Kvarterløft
og Byer for Alle. Forankring vedrører bl.a., hvad
der skal ske med det enkelte projekt, når den
tidsbegrænsede statslige støtte ophører: skal det fortsættes
for kommunale midler evt. i beskåret form eller ophøre. Det er
imidlertid også et vigtigt element i forankringen symbolsk og
festligt at markere både for borgere, ansatte og politikere, at
indsatsen overgår til andre instanser. Eksempelvis kan området
afholde en fest, hvor afslutningen af indsatsen markeres ved
en ceremoni, f.eks. ved en overdragelse af ”kvarterets nøgler”
til de personer, der skal overtage områdeindsatsens opgaver.
Man kan også markere, at den gamle indsats fortsætter i nye
rammer. Men det er vigtigt, at det foregår tydeligt og festligt
med inddragelse af alle de relevante aktører.
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Hold fast på medarbejderne

Tidsbegrænsede projekter vil mod slutningen ofte
stå med det problem, at medarbejderne forlader
projektet i dets sidste fase, således at indsatsen ikke færdiggøres helt eller evt. ikke
forankres ordentligt. For at undgå dette kan der udbetales en
bonus til dem, der bliver til det sidste. Eller evt. sikres job
til dem, der ønsker at blive ansat i kommunen i almindelige
stillinger, når projektet ophører.
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Testamente for områdeindsatsen

En anden måde at sikre forankring på er at udarbejde et testamente for den områdebaserede indsats med en gennemgang af resultater og projekter, herunder også de opgaver, der ikke er
blevet løst, men som bør løses i fremtiden. Indsatsens resultater synliggøres, samtidig med at der skabes overblik over
kommende opgaver.
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Effektiv organisation

SEKS GODE IDÈER OM
BORGERINDDRAGELSE
Borgerinddragelsen har været et centralt element i især Kvarterløftindsatsen, og det er også Programbestyrelsens ønske,
at de lokale borgere skal inddrages i fremtidige boligsociale indsatser. Borgerinddragelse har mange positive effekter,
bl.a. sikres beboernes ejerskab til områdets udvikling. En mobilisering af borgerne giver desuden frivillig arbejdskraft og
styrker de sociale netværk i boligområdet.

78

Rene linjer

En forudsætning for en succesfuld borgerinddragelsesproces er, at der er overensstemmelse mellem borgernes forventninger, og den indflydelse
borgerne reelt har. Derfor er det vigtigt fra
starten af borgerinddragelsesprocessen at have rene linjer om
rammerne for borgerinddragelsen, herunder borgernes beslutningskompetence og ansvar.
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Selektiv eller differentieret
borgerinddragelse

Nogle sager egner sig bedre til borgerinddragelse end andre, eksempelvis er det vanskeligt at have borgerinddragelse i forbindelse med
beskæftigelsesindsatser, som således må blive relativt topstyrede. Man kan ligeledes forestille sig, at borgerinddragelse
inden for begrænsede områder. F.eks. kan visse overordnede
rammer på forhånd være fastlagt, mens der kan være borgerinddragelse på mere specifikke områder. Et godt eksempel er
Prags Boulevard i Holmbladsgadekvarteret, Købehavn, hvor den
overordnede arkitektoniske udformning var vedtaget på forhånd.
Borgerne fik til gengæld lov til at bestemme funktionerne på
syv aktivitetsområder spredt langs Prags Boulevard. I tilfælde
med kombination af topstyring og borgerbestemmelse er det afgørende fra starten at gøre klart for borgerne, hvilke områder
de har indflydelse på
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Effektiv organisation

Seminarer for borgere med
anden etnisk baggrund

For mange borgere med indvandrerbaggrund kan en
områdebaseret indsats være det første møde med
lokale demokratiske beslutningsprocesser. Ofte
har de ikke den samme tradition for denne type deltagelse
som etnisk danske borgere, og erfaringerne fra Byer for Alle
og Kvarterløft viser, at det er vanskeligt at engagere denne
gruppe. Specielt har det vist sig, at der er et betydeligt
frafald ved lange forløb med borgerinddragelse i forskellige
emnegrupper. Erfaringer fra den hollandske organisation Forums
arbejde viser, at forholdsvis korte og meget strukturerede
seminarer rettet mod borgere med indvandrerbaggrund kan være
en måde at få inddraget denne gruppe i beslutningsprocessen,
samtidig med at deres interesser og ønsker afdækkes.
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Incitamentsskabelse

I nogle udsatte boligområder har det været vanskeligt at rekruttere borgere til at deltage i
byudviklingsindsatsen. Hvis det er et ønske i et
område at involvere beboerne i udvikling af det, er
det derfor afgørende, at borgerne kan se klare incitamenter for
deres deltagelse. Det er vigtigt, at borgerne reelt har indflydelse på de områder, hvor de inddrages, da borgerne vil kunne
opleve en frustration ved at blive spurgt og derefter underkendt. Endvidere er det motiverende, hvis borgerne involveres i
projekter, der ligger tæt på deres umiddelbare interesser. Det
kan være forældres interesse i at skabe spændende legepladser
for deres børn eller at trafiksikre børnenes omgivelser.
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Effektiv organisation
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Konsensuspapirer

Et typisk problem i borgerinddragelsesprocesser
er forholdet mellem effektivitet og kontinuitet
på den ene side og at holde grupperne åbne for
nye medlemmer på den anden side. Ofte efterlyser
man nye medlemmer, men når de dukker op, oplever de gamle medlemmer af grupperne, at alle diskussioner skal starte forfra.
Eller omvendt at fasttømrede og beslutningsdygtige arbejdsgrupper er en barriere for at få nye personer til at deltage
løbende. En måde at imødegå problemet kan være, at arbejdsgrupperne løbende udarbejder konsensuspapirer, der afspejler
hidtidige beslutninger og overvejelser, således at det hurtigt
er muligt for nytilkomne at sætte sig ind i gruppens tidligere
overvejelser og diskussioner. Herved kan man undgå at skulle
starte forfra, når der kommer nye til, og det giver mulighed
for at bevare en åben struktur i arbejdsgrupper gennem hele
borgerinddragelsesprocessen.
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Små sikre succeser

Lange tidshorisonter og tunge partnerskaber kan
dræbe engagementet hos selv de største ildsjæle.
Borgerne har som oftest et kortere tidsperspektiv end kommunens embedsmænd, og det er vigtigt
for fastholdelse af borgernes engagement, at de kan se en fremdrift i projektet. Fra statslig side havde man i forbindelse
med kvarterløftprojektet etableret en pulje med betegnelsen
”små, sikre og synlige succeser”, hvor borgerne har kunnet få
tilskud til mindre umiddelbart realiserbare projekter. Ved at
åbne muligheden for at mindre projekter kan gå uden om tunge
beslutningsgange, sikres fleksibilitet og handledygtighed,
hvilket kan være med til at fastholde også mindre ressourcestærke borgeres deltagelse.
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Kommunikation – image
og identitet
Det er Programbestyrelsens opfattelse, at en væsentlig del af mediedækningen af udviklingen i udsatte
boligområder er præget af negative
historier om områderne og beboerne. Der
er efter Programbestyrelsens opfattelse
behov for en styrket indsats på kommunikationsområdet både på det centrale og
decentrale plan. Et væsentligt element i
bekæmpelsen af ghettoisering er ændringen
af områders image og identitet indadtil og
udadtil. Udgangspunktet for kommunikationsindsatsen er på den ene side en anerkendelse
af, at der er problemer og på den anden side
en opfattelse af, at problemerne kan overvindes ved en langsigtet og helhedsorienteret
indsats. Programbestyrelsen vil på baggrund
af ovenstående udarbejde en kommunikationsstrategi.
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I love Nord-Best, Nord-Vest

Gennem en kampagne med overskriften ”I love NordBest” har kvarterløftssekretariatet i Nord-Vest
kvarteret søgt at ændre kvarterets image udadtil
og indadtil. Metoderne har været busreklamer,
husstandsomdelte brochurer og bøger (eks. ”Radiator” af den lokale forfatter Jan Sonnergaard) samt afholdelse af forskellige
events, der kunne give positiv omtale af kvarteret. Målet var
i første omgang at få beboerne i Nord-Vest til at ændre opfattelse af deres lokalområde med den forventning, at det ville
sikre en større deltagelse/entusiasme i kvarterløftet. På længere sigt var ambitionen, at også omverdenen skulle få et nyt
billede af Nord-Vest (www.vicir.dk/www.nvi.dk).
Kontakt: Susanne Buch, sbu@okf.kk.dk
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Renovering af facader,
Brøndby Strand

Beton og nedslidte bygninger associeres ofte med
ghettoområder og bidrager til omverdenens negative oplevelse af kvarteret. I New York har man
med succes ændret et områdes image ved at fjerne de negative
vartegn fra bybilledet gennem renovering og ændring af bygninger. Et lignende tiltag er i gang i Brøndby Strand, hvor
ønsket er at forandre områdets langstrakte profil, der tegner
bydelen udadtil. Nye facader og gavlmalerier vil ændre områdets
fysiske karakteristika og forhåbentlig medvirke til at skabe
positive indtryk af bydelen hos omverdenen og forbedre byrummet for beboerne.
Kontakt: Beboerrådgivningen, de9@brnet.dk
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Pressemedarbejder, Vollsmose
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Infotavler

På centrale steder i bydelen opsættes store informationsskærme, der informerer om begivenheder
i kvarteret, samt videregiver praktiske oplysninger. Billeder, film og lignende vil også
kunne vises på en infoskærm. (Strategier for udsatte boligområder. Projektområde: Mimersgadekvarteret, Nørrebro/København.
Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)

Skiltning

Det er vigtigt at gøre beboere og andre opmærksomme på, at der er en indsats i gang i et område, og på hvem der er ansvarlig for indsatsen.
Projekter, eksempelvis anlæggelse af en plads
eller renovering af en sti, bør derfor markeres med et skilt,
hvoraf det fremgår, hvilket projekt der er i gang, og at det
for eksempel er Kvarterløftsekretariatet, der står for det. En
bevidsthed om, at der sker noget i området, kan medvirke til,
at beboere og andre får en mere positiv opfattelse af området.

Odense Kommune, Boligforeningen Højstrup, Odense
Andelsboligforening og Fyns almennyttige Boligselskab har som led i Vollsmoseindsatsen i fællesskab ansat en pressechef. Det overordnede
formål med dette initiativ er at styrke den eksterne kommunikation om bydelen og dens 10.000 beboere. Med afsæt i den forvandling, som Vollsmose undergår, skal de positive fortællinger
om bydelen formidles på en måde, så offentligheden i højere
grad får kendskab til boligområdets ressourcer og de mange
tiltag, der er igangsat i bydelen. Medierne skal serviceres
via formidling af fakta og baggrundsoplysninger, så konkrete
historier om Vollsmose baseres på viden om de sociale og kulturelle sammenhænge, som historierne bør ses i. Det er især
beboernes egne positive oplevelser, der skal formidles. Et af
succeskriterierne er, at 50 % af den danske befolkning har hørt
positive historier om Vollsmose ved udgangen af 2007.
Kontakt: Helle Fjord, hefl@odense.dk
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Aktiv pressestrategi.
Brøndby Strand

Brøndby Strand er et af de områder, der ofte
omtales som et ghetto-område i medierne. Ofte
er historierne overdrevne og langt fra virkeligheden, og i området opleves der fremskridt for bydelen. Den
lokale pressegruppe i Brøndby Strand har fulgt op på negativ
omtale ved at invitere de pågældende journalister til at besøge
området med det sigte, at de får nedbrudt nogle fordomme.
Kontakt: Beboerrådgivningen, de9@brnet.dk
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Novelle- eller filmkonkurrence

Forfatteren Dan Turéll skabte med sine Vangede
Billeder fra 1975 en ny opfattelse af denne
forstad til København. En måde at ændre et boligområdes image kunne således være at udskrive
en novelle- eller filmkonkurrence, hvor novellen eller filmen
skal tage udgangspunkt i boligområdet. Deltagerne kan oplagt
være elever fra Film- eller Forfatterskolen. Ved at knytte
nye sjove, spændende eller dramatiske historier til boligområdet er tanken, at boligområdet kan kobles med anderledes og
forhåbentlig mere positive associationer. Kåringen kan eventuelt markeres med en fest og fremvisning/oplæsning af vinderprojektet.
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Stemmer fra Tingbjerg,
Tingbjerg-Utterslevhuse

Stemmer fra Tingbjerg er et foredragskorps og et
musikprojekt, der sætter fokus på etniske minoritetsunges erfaringer. Gennem foredrag og rapmusik fortæller unge i alderen 12-20 år deres personlige historier om, hvordan det er at vokse op og navigere mellem vidt
forskellige kulturer. Projektet støtter de unge i at sætte
ord på deres følelser og søgen efter identitet og giver dem
mulighed for at dele tanker og oplevelser med resten af samfundet. Dermed er de unge dels rollemodeller for andre unge
og dels brobyggere til det omkringliggende samfund. Med deres
stemme er de med til at nuancere integrationsdebatten og styrke
dialogen på tværs af kulturel baggrund og boligområde.
Musikgruppen følger en række workshops med rapmusikeren Ataf,
der støtter de unge i at skrive tekster og sætte beats til. En
musiklærer fra Tingbjerg Skole underviser sideløbende de unge
i et studie i skolens kælder, hvor musikken også bliver mixet.
Projektet munder ud i udgivelse af en CD og optræden på festivaler. Foredragsholderne bliver trænet i at vinkle og formidle
netop deres historie. De undervises af en skuespiller i bl.a.
kropssprog, fortælleteknik og stemmeføring. Herudover rustes
de til at takle konflikter gennem et kursusforløb hos Center
for Konfliktløsning. Foredragene udbydes til folkeskoler og
uddannelsesinstitutioner over hele landet.
Kontakt: Margrethe Clausager, marg@tingbjerg.com
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Ambassaden, Kolding

En gruppe unge i Skovparken i Kolding har skabt
sig deres eget mødested i et par lejede containere. Initiativet får nu med støtte fra Socialministeriet lokaler i et nyt hus, hvor et
andet frivilligt initiativ, Børnekontakten, også skal bo. Projektet hedder Ambassaden, fordi børnene og de unge skal være
gode ambassadører over for omverdenen – og der er etableret
et partnerskab bestående af virksomheder, politi, kommune og
frivillige organisationer, som støtter projektet med praktisk
bistand. Også partnerskabets medlemmer skal fungere som ambassadører for projektet – men lige så vigtigt: De skal være det
omkringliggende samfunds ambassadører over for projektet. Projektet skal forbedre børn og unges muligheder for at skabe sig
en god fremtid på lige fod med andre børn og unge i det danske
samfund.
Kontakt: På www.ambassaden.org findes kontaktpersoner fra såvel Børnekontakten og Ungegruppen som de organisationer og
virksomheder, der støtter projektet på forskellig vis.
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Girls -13 piger - 6 nationaliteter
– ét køkken

Der hersker mange fordomme om kvinder med indvandrerbaggrund. Den primære motivation bag projektet var at konfrontere fordommene og give
kvinderne en mulighed for at fortælle om deres liv og tanker. I
projektet blev teaterformen brugt til at øge integrationen af
kvinderne i Urbanområdet i Århus. Kvindeliv set fra de etniske
minoriteters synsvinkel var tema for teaterprojektet. Tanken
var at etablere et forum, hvor kvinderne kunne fortælle om deres liv og vilkår, hvilket skulle udmønte sig i et debatskabende teaterstykke. Håbet var, at det ville øge forståelsen
for ligheder og forskelle i kvindernes liv på tværs af etniske
skel. Desuden forventes teaterstykket at give de medvirkende
større selvtillid og gøre dem bedre i stand til at udtrykke sig
i andre sammenhænge – samfundsmæssige som private.

Metode

Gellerupscenen havde allerede et godt netværk blandt
kvinderne i lokalområdet. Et vigtigt element er det
opsøgende arbejde, og at få kvinderne til at føle sig
trygge ved at ”udlevere” deres historie. Projektet foregik
i tre faser, først en researchfase, hvor projektets leder
interviewede en række kvinder med indvandrerbaggrund
og fik dem til at fortælle deres historie, dernæst
rekruttering af skuespillere til stykket og prøver og
endelig opførelsen af stykket ”Girls - 13 kvinder, seks
nationaliteter, et køkken” samt opfølgning på proces og
stykke.

Resultater

I opstartsfasen blev der lavet ca. 50 interviews med
kvinder, der fortalte deres historie. Det lykkedes at samle
en trup på 13 piger med seks forskellige nationaliteter
til at opføre stykket. Teaterstykket var en stor succes;
det lykkedes udover at skabe netværk og forståelse blandt
kvinderne at tiltrække et stort publikum, heriblandt
byrådspolitikere, fra hele Århus og måske vigtigst af
alt at få stor mediedækning. GIRLS bidrog således til at
skabe et andet billede af kvinder med indvandrerbaggrund
end det, der normalt fremstilles i medierne. Der er
planer om Girls 2
Kontakt: Lisbet Lautrup Knudsen, post@gellerupscenen.dk
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OPLEV OMRÅDERNE!
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Turistkort

Turistkort, hvor udsatte områder er repræsenteret, kan forbedre områdernes image og i højere
grad binde dem sammen med den øvrige by. Som
et led i dette bør de udsatte områder kobles
på byens infrastrukturelle og rekreative system, og der skal
skiltes med ruter og seværdigheder – à la margueritruten. Kortet skal være rigt illustreret med billeder, og folk skal kunne
hente dem gratis på turistkontorer, biblioteker, supermarkeder
og tankstationer. Ved at fremhæve området positivt og opfordre
folk til besøg kan udsatte boligområder afmystificeres. (Løget
blomstrer! Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)
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Nørrebro Park Løbet,
Nørrebro Park

I forbindelse med de kulturelle markedsdage i
Nørrebro Park blev der afholdt et motionsløb
for børn og voksne rundt i kvarteret. Et løb kan
være med til at markere området positivt og sætte fokus på motion og sundhed (www.parkkvarter.dk).
Kontakt: Torkil Lauesen, tl@parkkvarter.dk
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Festivaler

I langt de fleste Kvarterløft- og Byer for Alle
områder er der blevet afholdt festivaler med
stor succes. Festivalerne har flere fordele; for
det første er de en god markering af, at der
er ved at ske en forandring i kvarteret, for det andet kan de
trække folk i og uden for området til kvarteret og give dem
en god oplevelse af kvarteret. For det tredje er det en god
lejlighed til at få involveret en række borgere og foreninger
og få skabt nogle netværk, som indsatsen senere kan basere sig
på, eller give de borgere, der længe har deltaget, en mulighed
for anerkendelse.

77

78

Kommunikation – image og identitet

97

Lokalt forankret branding virker

Evalueringen af de første syv kvarterløft viser,
at det i alle områder på nær et er lykkedes at
forbedre områdernes image. En afgørende grund
til, at denne indsats har været succesfuld med
hensyn til image, er ifølge branding- og imageeksperter, at
alle relevante aktører har været inddraget, og at der er konsensus blandt disse om det billede, der skulle repræsentere
kvarteret indadtil og udadtil. For at en imagestrategi skal
slå igennem, er det vigtigt, at de væsentligste grupper kan
genkende sig selv i fremstillingen af et område; at imagestrategien har en lokal forankring.
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Fotoskattejagt

DEN GODE HISTORIE

Fotoskattejagt kan være en god måde at få borgerne involveret i afdækningen af potentialer og
udviklingen af deres eget boligområde. Idéen er,
at borgere og kommunalt ansatte skal komme med
deres idéer til udvikling af området igennem fotolinsen. Deltagerne kan blive opfordret til at tage billeder af deres yndlingssted, et sted som efter deres mening bør omdannes eller
det sted, der bedst symboliserer området for dem personligt
osv. Billederne kan efterfølgende samles til en fotoudstilling, som fremstiller beboernes egne indtryk af området. Dette
initiativ kan medvirke til at give beboerne et større tilhørsforhold til deres eget område og forhåbentlig forstærke områdets positive identitet.
(Projekt mellemrum. Forslag fra Programbestyrelsens idékonkurrence)
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Dagbog fra Nordbyen,
Randers Nordby

I Randers Nordby er alle beboere blevet opfordret til at skrive dagbog fra en dag i deres
liv. Der har været god respons på projektet, og
der er blevet husstandsomdelt et hæfte med udvalgte dagbøger.
Dagbogsprojektet medvirker til at skabe et samhørighedsforhold
i Nordbyen, samtidig med at beboerne får indsigt i hinandens
liv og kultur gennem dagbøgerne. Dette kan være positivt for
fællesskabsfølelsen i områder med mange forskellige etniske
grupper. Desuden har dagbogen givet positiv omtale udadtil
og måske medvirket til at nedbryde de fordomme, folk uden for
bydelen har.
Kontakt: Jesper Simonsen, jesper.simonsen@randers.dk
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Erindringens træ, Vollsmose

Problemet i nyere bydele som Vollsmose er
ofte, at bydelen mangler en historie, en
identitet. Gennem en udstilling og webside
bidrager Vollsmoses beboere med beretninger
og genstande, der repræsenterer deres kulturelle oprindelse.
Bydelens kulturelle mangfoldighed og beboernes forskellige rødder vendes hermed til noget positivt og identitetsskabende.
Kontakt: Ane Mette Ellekjær, amel@odense.dk
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Kvarterløft, Byer for Alle og Urban-projektet i Århus har haft succes med mange projekter. I bogen, som integrationsminister
Rikke Hvilshøj har skrevet forord til, ses
der på, hvordan erfaringerne fra disse projekter kan gøre nytte i kampen mod ghettoisering. Bogen indeholder 100 gode idéer til,
hvordan en positiv udvikling i de udsatte
boligområder kan fremmes. De 100 idéer er
inddelt efter temaer, så den kan fungere som
opslagsbog. Man kan f.eks. læse om Bazar Vest
i Gellerup, om SMS´er mod pjæk i skolen, og om,
hvordan kontanthjælpsmodtagere kommer i ordinært
arbejde med det samme.

