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Storbyen – forslag til samfundsfaglige synsvinkler

Forslag til synsvinkler og materiale – der er mange, mange andre.
Søg via Google eller brug evt. infomedia: http://skoda.emu.dk/ (brug unilogin).

DE MANGE MULIGHEDER
DGIs projekt om undergrundsidræt:

http://www.dgi.dk/OmDGI/Projekter/nyheder/Underground_-_undergrundsidr%C3%A6t_i_storbyen_%5Ba16285%5D.aspx
I storbyen oplever man, at flere og flere unge tiltrækkes af subkulturer indenfor street-aktiviteter som fx
skating, parkour, street basket, street soccer og aktiviteter inden for eSport. Fælles for de forskellige
subkulturer er, at de har brug for støtte til at udvikle og understøtte deres nuværende organisering, samt hjælp
til at indgå dialog med myndigheder om de fysiske rammer for udfoldelse af deres aktiviteter. Subkulturerne
efterspørger samarbejde med og anerkendelse af den organiserede omverden, samtidig med at den enkelte
subkulturs selvstændighed bevares.
Unge og forbrug:

http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrDcmntId=17
I de sidste år af 90’erne sker et afgørende skred i forbrugeradfærd blandt de unge. Fra at være på jagt efter en
identitet er de unge i stigende grad begyndt at shoppe rundt blandt alle de tilbud, der findes i nutidens
samfund. De tager lidt her og lidt der og forsøger ikke at danne et sammenhængende billede af sig selv via
forbruget.

MISBRUG
http://www.berlingske.dk/danmark/10-aarige-i-behandling-hash-misbrug
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=3981
http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/flere-unge-bliver-stofmisbrugere/?id=9474768
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1148150.ece

KRIMINALITET
http://www.boligsocialnet.dk/synspunkt/2010/ghetto-gangstere
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Unge kriminelle skal i kort snor
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København har succes med at hjælpe udsatte unge , viser en ny evaluering. Overborgmester Frank
Jensen vil styrke indsatsen yderligere.
Af Johan Winther

De tæsker ældre og jævnaldrende, stjæler mobiltelefoner, mobber groft og nogle begår sågar
bankrøverier. De ti til 17-årige i projektet Den Korte Snor er nogle af de mest udsatte unge i
Københavns Kommune, men det seneste år har de begået væsentligt mindre kriminalitet, og flere
er begyndt i skole.
Resultaterne fremgår af en ny evaluering, som Rambøll har foretaget af en række
kriminalpræventive aktiviteter i hovedstaden.
»Vi arbejder med nogle unge , hvor tingene ikke står stille. Der er virkeligt gang i den, og nogle
gange kan man godt tænke, at det hele ramler.
Derfor er det også ekstra positivt, at både indberetninger og sigtelser på de unge er blevet
reduceret med to tredjedele, mens et stigende antal af de unge møder i skole hver dag,« siger
Steven Bendtsen, som leder Den Korte Snor.
Den samlede evaluering dækker otte kriminalpræventive aktiviteter i Københavns Kommune og
behandles i Økonomiudvalget på tirsdag.
Planen er, at den skal være med til at målrette paletten af i alt 85 aktiviteter med udsatte unge , der
på nuværende tidspunkt arbejder på at gøre København til en sikrere by.
Overborgmester Frank Jensen ( S) glæder sig over den generelt positive evaluering, men han vil
gøre det endnu bedre.
»Frem mod næste års budgetaftale skal vi have kortlagt effekterne af alle aktiviteterne, så de
enkelte aktiviteter får syn for, hvad de kan gøre bedre, og så vi politikere får syn for, hvilke
aktiviteter vi skal prioritere. Det vil - sammen med den indsprøjtning på 37,7 mio. kr. i næste års
budget - forbedre indsatsen yderligere,« siger Frank Jensen.
Københavns Kommune bruger årligt over 200 mio.
kr. på det kriminalpræventive område.
Alt skal måles og vejes
De mange forskellige aktiviteter ligger under forskellige forvaltninger, og for at målrette indsatsen
har kommunen opstillet fire konkrete mål.
Færre unge i de udsatte boligområder skal sigtes for personfarlig kriminalitet.
Bande-exit programmerne skal holde de unge ude af personfarlig kriminalitet.
Trygheden skal forbedres målbart i udvalgte områder af byen. Og så må ingen institutioner eller
serviceydelser lukke i forbindelse med uro eller krise i et område.
»Netop klare målsætninger og grundige evalueringer er grundlaget for at forbedre indsatsen.
Derfor har vi sat os for, at alle de aktiviteter, som har et kriminalpræventivt sigte, skal måles og
vejes mod vores fire målsætninger,« siger Frank Jensen.
Rambølls evaluering af de otte aktiviteter viser, at de primært får flere til at deltage i fritidsliv og
skolegang, mens kun få aktiviteter reducerer kriminalitet og forbedrer de unges familieforhold.
Samtidig har flere socialrådgivere på udsatte skoler næsten halveret det bekymrende fravær - fra 3
procent til 1,7. Derfor bliver ordningen pr. 1. februar 2011 bredt ud til alle Københavns folkeskoler.
Stadig udfordringer
Københavns Politi har også gode erfaringer med kommunens arbejde med de udsatte unge .
Lederen af politiets kriminalpræventive indsats, Lars Nicolai Jensen, er især glad for, at projekterne
er langsigtede, men han mener ikke, at man er i mål endnu. Blandt andet henviser han til, at der
ifølge regeringens ghettoplan ligger ti ghettoområder i Københavns Kommune, hvor en del unge
fortsat laver ballade.
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»Det er klart, at vi stadig har store udfordringer på det her område. Men tingene bevæger sig i den
rigtige retning, og det er især positivt, at det øgede samarbejde mellem kommune, politi og sociale
tilbud kommer de unge til gode,« siger Lars Nicolai Jensen.
Steven Bendtsen fra Den Korte Snor indrømmer da også, at selv om en kontant indsats kan
hjælpe mange udsatte unge , så er der en gruppe, som fortsat skaber store problemer.
»Trods de gode resultater, kan vi stadig blive bedre. Og man må nok være realistisk og sige, at der
er nogle af de unge , vi har svært ved at nå med sociale indsatser - men det har vi så et retssystem
til at tage sig af,« siger Steven Bendtsen.
jowi@berlingske.dk
Fakta: INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET
Rambøll har evalueret otte kriminalpræventive aktiviteter i Københavns Kommune. Blandt andre:
Den Korte Snor, der har reduceret kriminaliteten og fået flere i skole blandt 50 af de allermest
udsatte unge.
Socialrådgivning på udsatte skoler, der har næsten halveret andelen af unge med bekymrende
fravær. Derfor bliver ordningen nu bredt ud til alle Københavns folkeskoler.

