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Konfrontation
og konsekvens
er nødvendig
Det er en politiopgave, når kriminaliteten i store boligområder skal
reduceres. Løsningen er højt kvalificerede nærbetjente og ikke
politi-raids og panserklædte betjente

Bispehaven i Århus indgik
i Thorkild Ærø og Gunvor
Christensens undersøgelse
af beboernes oplevelse af
tryghed i en række danske
boligbyggerier.

Af | Irene Brandt

”En politiindsats kan bestemt være en berettiget løsning på problemer med kriminalitet, i de store almene boligbebyggelser,”
siger direktør Thorkild Ærø fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, Aalborg Universitet, da Teknik & Miljø beder om en kommentar til regeringens såkaldte ’ghettoplan’,
der bl. a. anbefaler en øget politiindsats (se
regeringens anbefalinger nedenfor).
Thorkild Ærø har i en lang årrække forsket
i bl.a. kriminalitetsforebyggelse i almene boligområder, og i sommeren 2003 udgav Det Kri-

minalpræventive Råd hæftet: Veje til tryghed,
som formidler resultaterne af Thorkild Ærøs
og Gunvor Christensens forskningsprojekt:
Forebyggelse af kriminalitet i boligområder.
Rapporten rummer forslag til, hvilken indsats, der bedst fremmer beboernes oplevelse
af tryghed i deres nærmiljø; men det fremgår
også, at tryghed først og fremmest er en subjektiv følelse, som påvirkes af mange ting.
”For eksempel erfarede vi, at mere
synligt politi ikke altid gav beboerne en
følelse af større tryghed - tværtimod blev

Veje til tryghed
Sociale og fysiske indsatser skaber tryghed
En ihærdig og engageret indsats
for at mindske de utryghedsskabende faktorer i boligområderne
er lykkedes. Der er i flere af de
undersøgte områder sat ind på
mange fronter, bl.a. med
• n
 ærbetjente, som er i kontakt
med udsatte børn og unge
• opsøgende medarbejdere, der
kan opfange og løse problemer
i opløbet
• forbedret belysningen på stier,
pladser og gangarealer
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• æ
 ndrede fælles friarealer, legepladser og indgangspartier,
så de er mere personlige og
private
• renovering af bygningerne
Undersøgelsen viser, at de
bedste resultater er opnået i de
bebyggelser, der har sat ind over
for både sociale og fysiske problemer på en gang.

de utrygge, fordi en pludselig og massiv
tilstedeværelse af politibetjente i boligområdet mindede dem om, at der kunne
være fare på færde. Det er i og for sig ikke
noget nyt, for det ved politiet alt om,” siger
Thorkild Ærø.

Tal om normer
Thorkild Ærø kunne også konstatere,
at oplevelsen af utryghed ofte har rod
i, at der ikke er enighed om normerne i
boligområderne.

Beboerberedskab
– uddrag af ’veje til tryghed’:
I flere af de undersøgte boligområder har man
gennemført årlige, fælles arbejdsdage, hvor
udearealerne istandsættes, gøres pæne og attraktive. Problemer med megen graffiti var i ét
tilfælde årsagen til, at et boligselskab etablerede et beredskab af beboere, der selv malede
opgangene i tilfælde af graffiti. Resultatet var, at
beboerne blev mere opmærksomme på, hvornår der blev lavet graffiti og af hvem. På den
måde lykkedes det at spore de to grupper af
unge, der lavede graffitien. Grupperne bestod af
børn fra bebyggelsen, og de blev sat til at male
graffitien over sammen med deres forældre.
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”Straffeloven og bekendtgørelsen om
støjende og beruset adfærd på offentlige
steder udgør jo kun en lille del af de normer, vi lever efter. I boligområderne kan der
for eksempel også være en husorden, og
derudover er der den tavse viden om, hvordan vi opfører os - for eksempel, hvordan
man hilser på sine naboer,” siger Thorkild
Ærø. Han fortsætter:
”Utryghed kan derfor skyldes, at der
ikke bliver talt om normerne i boligområder.
På det punkt har vi siden undersøgelsen
anbefalet bolig- og grundejerforeninger, at
man jævnligt snakker om, hvorfor man har
de regler, man har og hvilke hensyn de tjener. Hvorfor må man for eksempel ikke spille bold i gården, og hvorfor må fællesvaskeriet ikke benyttes om søndagen? Jo større
etnisk og aldersmæssig mangfoldighed, der
er i bebyggelsen, des større er behovet for,
at man taler om, hvilke spilleregler der skal
gælde i bebyggelsen.”
Håndteringen af affald er en kilde til
mange konflikter - og ikke mindst til fordomme om, at visse naboer sviner mere
end andre; men Thorkild Ærø og Gunvor
Christensen konstaterede, at problemets
rod kan være temmelig harmløst.
”I nogle familier er det den yngste søns
opgave, at løbe ned med affaldet. Hvis ikke
indretningen af affaldsområderne tager
højde for, at det ofte er små børn, der skal
bære skraldeposen ned, så fører det til, at

affaldet havner de forkerte steder. Måske
kan barnet ikke nå op og løfte containerlåget - eller måske handler det om, at der er
mørkt og uhyggeligt omkring affaldsområdet, og så tør barnet ikke bære affaldet helt
hen i affaldscontaineren, men skiller sig af
med det i eller lige uden for opgangen,” siger Thorkild Ærø. At lette vejen til containeren kunne her være en simpel løsning på et
konfliktskabende forhold.

”

Jo større etnisk og aldersmæssig
mangfoldighed, der er i bebyggelsen,
des større er behovet for, at man taler
om, hvilke spilleregler der skal gælde i
bebyggelsen.”
Direktør Thorkild Ærø
fra Statens Byggeforskningsinstitut,
SBI, Aalborg Universitet

’Privatisér’ uderum
I de bebyggelser, hvor beboerne i stueetagen eller i en opgang havde fået ’ejerskab’
til de arealer, der var lige uden for boligblokkene var hærværk og graffiti faldet markant.
”Når uderummene tilhørte ’nogen’,
kunne beboerne pludselig have blomsterkrukker og havemøbler stående fremme,
uden at de blev ødelagt, for man smadrer
selvfølgelig ikke naboens krukker! Til gengæld er hærværk udpræget, når et areal

har offentlig karakter, for ’offentlig’ betyder
’ingen ejerskab’,” siger Thorkild Ærø.
At skabe ejerskab, er derfor også
den ene af i alt fem veje til tryghed, som
anbefales i rapporten. de øvrige veje er:
Konfrontation og konsekvens; Den opsøgende medarbejder; Sæt en proces i gang
og endelig: Brobygning.
Et væsentligt element i brobygningsstrategien er at ændre på beboernes
selvforståelse, som ofte bygger på negative
forestillinger om, hvordan andre mennesker
opfatter beboerne i de store boligområder.
”Vi kunne se, at den brobygning, der
finder sted mellem boligområdet og det
øvrige samfund, også betyder, at områdets
identitet og omdømme styrkes,” fortæller
Thorkild Ærø - og forklaringen herpå fremgår af rapporten:
”Når mennesker udefra deltager i aktiviteter i boligområdet, begynder beboerne
samtidig at ændre deres eget syn på boligområdet, og de erfarer, at deres boligområde har kvaliteter, som andre mennesker
ser og kan nyde godt af. Hermed kan de
sociale relationer i boligområdet styrkes,
og en fælles identitet og samhørighed mellem beboerne skabes. Der kan også vokse
en gensidig forståelse for hinanden frem.
På den måde kan den sociale integration
i boligområdet genetableres gennem det
lokale fællesskab, der bygger på naboskab,
solidaritet og kontinuitet”.
>
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Målrettede fritidstilbud
”I de bebyggelser, vi undersøgte, var gruppen af børn og unge meget stor i forhold til
de øvrige aldersklasser. De fylder altså meget i bebyggelsen, og derfor er det vigtigt,
at tilbudene om fritidsaktiviteter matcher
børnenes og de unges behov. Legepladserne i bebyggelsen skal ligeledes dimensioneres efter antallet af børn og aldersspredningen i børn og ungegruppen,” konstaterer
Thorkild Ærø.
Men børnene har også brug for, at der
er voksne, som har tid og lyst til at ’holde
øje’ med dem. I rapporten fra projektet formulerer Thorkild Ærø og Gunvor Christensen problematikken således:
”I situationer, hvor der er tale om unge,
der laver kriminalitet eller groft tilsidesæt-

ter formelle og uformelle sociale regler, kan
personlig konfrontation og kontant praksis
over for disse unge have en positiv virkning
for trygheden i et boligområde. Målet med
denne indsats er normalisering og afkriminalisering gennem en skærpet formel
kontrol og etablering af alment acceptable
sociale normer, så beboerne i boligområdet
føler, de kan færdes trygt. Erfaringer fra
denne type indsats viser, at det med personlig kontakt til dem kan lykkes at få de
unge ud af en kriminel løbebane og i gang
med for eksempel et jobforløb. Konfrontation og konsekvens er centrale elementer
i denne form for indsats. Det handler om,
at de unge skal konfronteres med autoritet
og regler, når de bryder sociale samkvemsregler eller loven. Man forsøger at lære de

unge, at deres handlinger har konsekvenser for dem selv og for andre mennesker.
At der stilles krav til dem, som de er forpligtet til at leve op til.”
Thorkild Ærø tilføjer:
”Vi mødte nærbetjente og ssp-medarbejdere, med særlige kompetencer, der virkelig
formåede at gøre en forskel; men disse folk
har et 24/7-job, og det er svært at rekruttere medarbejdere til disse stillinger. Når
regeringen ghettoplan skal realiseres, er
det ikke mindst vigtigt, at man har øje for
vigtigheden af disse medarbejdere, som
bør støttes gennem tilbud om efteruddannelse og ikke mindst have en højere status i
samfundet,” siger Thorkild Ærø.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Håndtering af overskudsjord
Rensning af forurenet jord
Genanvendelse af slagger
Kartering af jord
Modtage-/behandlingsanlæg i hele landet
Grav videre på www.rgs90.dk
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Regeringen vil sætte ind
over for 29 boligområder
Antallet af ghettoer skal ned. De skal forvandles til bedre boligområder.
Regeringen vil derfor – i samarbejde
med kommuner og boligorganisationer –
sætte ind over for de 29 ghettoområder,
regeringen har udpeget til at være ’ghetto’.
Med planen ønsker regeringen at tage
et opgør med ghettoerne: ’For at sikre
borgernes tryghed i områder med høj kriminalitet gennemfører regeringen en stærk
politiindsats, der bygger på et synligt politi
og tager udgangspunkt i en national plan,
hurtig behandling af sager mod unge uromagere, udvidet adgang til tv-overvågning
for kommunerne og målrettet kriminalpræventiv rådgivning,’ fremgår det af Justitsministeriets pressemeddelelse.
Med henblik på at mindske tilbagefaldet til kriminalitet indføres en ordning med
betinget notering på straffeattesten og en
styrket udslusningsindsats.
Justitsminister Lars Barfoed udtaler:
”Regeringen vil sikre trygheden og øge tilliden til politiet i de udsatte boligområder.
Derfor vil vi gennemføre en stærk og koordineret politiindsats med daglig polititilstedeværelse. Det er helt afgørende, at der er
en synlig, lokal politiindsats i områder, hvor
kriminaliteten er høj, og at vi reagerer hurtigt
og konsekvent over for unge uromagere.”
De 29 ghettoområder har særligt store
udfordringer:
• Høj andel af beboere uden tilknytning til
arbejdsmarked eller uddannelse.
• Høj andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.
• Høj andel af beboere, der er dømt for
kriminalitet.
De 29 områder har hver mere end 1.000
beboere og ligger særligt højt på mindst to
af disse tre forhold.

Ghettoerne ligger i København (10),
Høje-Tåstrup (2), Odense (2), Århus (2),
Esbjerg, Fredericia, Greve, Holbæk, Horsens, Ishøj, Kolding, Slagelse, Svendborg,
Sønderborg, Thisted, Viborg og Aalborg (se
bilag 1).

Regeringen vil tage målrettet fat
på de reelle problemer:
• Antallet af almene boliger i ghettoområderne skal reduceres – bl.a. ved nedrivning af boliger i udsatte områder og salg
af boliger, så der bliver færre boliger og
beboere i ghettoerne og plads til at skabe
et levende byliv.
• Ghettokvarterenes karakter af fysiske
”fæstninger” skal brydes, så de bliver

mere attraktive og en integreret del af det
omkringliggende samfund.
• Tilflytningen til ghettoerne skal styres
bedre, så vi undgår en stor koncentration
af indvandrere, efterkommere og beboere
uden arbejde.
• Børn og unge skal dygtiggøre sig og
lære at læse og skrive dansk, så de kan
gennemføre en ungdomsuddannelse og
komme i beskæftigelse.
• De beboere, der lever på offentlig forsørgelse, skal i job eller uddannelse.
• En stærk politiindsats og indsats over for
socialt bedrageri skal bidrage til at genskabe respekten for landets love, så det
bliver trygt at bo og færdes i områderne.

Bygherrekompetencer
Uddannelsen for bygherrer og bygherrerådgivere
Du får:

Kursuss

1.-3. februa tart
r 20 11

• Styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder
• Et solidt afsæt for din egen udvikling og din håndtering af projekter
• 3 x 3 dage med afsluttende eksamen og diplom
• Effektivt mix af indlæg, opgaver, cases og drøftelser
• Indlæg fra praktikere og eksperter med fingeren direkte på byggepulsen
6. sæson

er
12 plads
tilbag

Flere end 100 har fulgt uddannelsen
– og i 2010 blev alt udsolgt, så det er nu du skal
tilmelde dig.

Læs mere og tilmeld dig på:

bygherrekompetencer.byggecentrum.dk

15

