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Det kan ikke overraske, at Nørrebro Lokaludvalg er meget interesseret
i, at der er stort fokus på sikkerhed og tryghed i byen – specielt i vores
bydel, der til tider er under pres.
Derfor er vi glade for at der etableres et reelt samarbejde, hvor alle i
det kommunale system skal arbejde sammen for at forebygge
kriminalitet og fremme trygheden. Det vil kræve en sikker hånd
omkring selve koordineringen af hele indsatsen, således at de
forskellige tiltag og indsatser på området spiller effektivt sammen.
Nørrebro Lokaludvalg bakker derfor til fulde op om dette initiativ.
Samtidig vil vi dog ikke undlade at pointere, at Sikker By-indsatsen
fremover vil komme til at stå på et ben og fremstå som en
lappeløsning, hvis man ikke også får løst de boligsociale problemer,
som er med til at fremme kriminalitet og sociale problemer. Her vil
det oplagte være at man går ind og fremmer en politik der sørger for at
blande befolkningen, så enkelte grupperinger ikke er samlet ét sted.
Denne fordelingspolitik bør gælde både på boligområdet samt på
institutions- og skoleområdet.
Vi tror på at det er den langvarige indsats bl.a. med
gadeplansmedarbejdere og inddragelse af lokalsamfundet, der giver
det bedste resultat.
I den forbindelse er det vigtigt at pointere at forebyggende projekter fx
med gadeplansarbejdere skal have længere levetid. Vi anser det for
afgørende vigtigt at fastholde og videreudvikle det eksisterende
GADETEAM på såvel indre som ydre Nørrebro. Her er samlet 6 års
erfaring med opsøgende gadeplansarbejde. Hermed bevares
kontinuiteten også i det forebyggende arbejde og man mindsker
risikoen for at gode, erfarne og lokalkendte medarbejdere forsvinder.
Nørrebro Lokaludvalg ønsker at blive inddraget tidligt som en aktiv
partner i de planer som Center for Sikker By arbejder med på
Nørrebro, da vi om nogen har kendskab til, hvad der foregår på
Nørrebro.
Dette så man da vores mange henvendelser til forvaltningen og
Rådhuset under skyderierne på Nørrebro mundede ud i stormødet i
Korsgade hallen. Her mødte over 700 borgere frem og deltog aktivt.
Et møde, som vi var meget glade for og hvor vi på Nørrebro følte os
hørt. Efterfølgende fulgte vi intensivt op på mødets konklusioner og
ønsker, og medvirkede bl.a. til gennemførelsen af gratis kontingenter
til klubberne. Vi kan kun anbefale at man ligeledes ser på og aktivt
inddrager borgernes bud på mulige handlinger til forbedring af det
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sociale miljø på Nørrebro som blev givet under stormødet i Korsgade
Hallen.
Det lokale kendskab og specielt ejerskabet til de mange projekter og
indsatser er nemlig alfa og omega, da det alt andet lige vil gøre
indsatsen mere effektiv og på den lange bane være med til at sikre at
vores by og bydel bliver et rart sted at bo og færdes i.
Specifikt vil vi involvere os i det kommende samarbejde omkring
Hotspot i Haraldsgade og Blågårds Plads. Endvidere vil vi i det
arbejde der allerede er startet omkring Bydelsplanen som en naturlig
del fokusere på tryghed og forebyggelse af kriminalitet. Desuden ser
Nørrebro Lokaludvalg Bydelsplanen som en oplagt mulighed for at
inddrage og indgå i et tættere samarbejde med de unge og hermed
bidrage til dialog om et fælles Nørrebro.
Vi kan derfor også tilslutte os, at der sker en konkret måling af hvad
der virker, hvad der ikke virker og udbredelse af Best Practice.
Vi mener, at det er vigtigt, at man fokuserer på at få lavet
helhedsorienterede løsninger, så man ikke kun løsner et enkelt
problem, men tager fat 360 grader rundt om det enkelte individ.
Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand

Til inspiration vedlægger vi de første ideer til arrangementer fra vores
bagland efter at de har set og læst Sikker By pakken:
Bilag 1: Nørrebro Imagine – arr.: Nørrebro-dag/ -weekend
Bilag 2: Computer Clubhouse – arr.: 4-6. skoleklasser skal via video
og foto formidle tryghed
Bilag 3. Copenhagen Muay Thai – arr.: åben træning/workshop for
alle
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BILAG 1:
Imagine Nørrebro – det mangfoldige Nørrebro samles
Slår man ordet imagine op i en engelsk/dansk ordbog får man blandt
følgende forklaring: en forestilling om noget.
Det er præcis, hvad Imagine Nørrebro ønsker at gøre sammen med
Nørrebros borgere – vi vil bede dem forestille sig Nørrebro og
forvandle den forestilling til virkelighed!
Med vores kulturelle projektlederuddannelse, Projektakademiet, har vi
en samling af unge iderige, nytænkende og stærke unge fra vidt
forskellige baggrunde, med vidt forskellige ideer og mål med et
samlet mål: At løfte Nørrebro gennem kultur! Disse unge kan nå ud til
Nørrebros borgere (især den yngre del) på måder, som andre ikke kan.
De taler de unges sprog, de forstår de unges hverdag og kender til
Nørrebro og bydelens historik.
Den viden og de ideer vil kunne samle Nørrebro omkring bydelens
unikke sammensætning, mangfoldighed og forståelse for hinanden på
tværs af køn, etnicitet og alder.
Og Nørrebro har brug for at samles! Vi skal vise, at vores bydel passer
på hinanden, har respekt for kulturelle baggrunde og er interesserede i
at skabe positive forandringer.
Hvordan vil Imagine Nørrebro bidrage til Sikker By.
Imagine Nørrebro vil samle bydelen Nørrebro: Vi skal have en
Nørrebro-dag/weekend! Ikke bare en fest eller et marked, men en dag,
hvor Nørrebros borgere mødes og viser, hvem vi er, udveksler ideer,
kulturelle baggrunde og mødes under nye rammer.
Konceptet kunne gøres som Distortion, hvor arrangementer flytter sig
rundt fra dag til dag. Fx. kunne man fredag starte på Indre Nørrebro,
lørdag blev det Ydre Nørrebro og søndag kunne området omkring
Jagtvej/Guldbergsgade/Mimersgade komme i spil. På den måde får
man vist hele bydelen over en weekend.
Alternativt kan det holdes på en dag med arrangementer, boder,
workshops m.m. på hele Nørrebro fra Haraldsgade til områderne ved
Søerne.
I forbindelse med Nørrebro-dagen/weekenden kunne der være
forskellige arrangementer og boder, hvor Nørrebros borgere mødtes i
alle aldersgruppe. For at bringe fokus på trygheden, sammenholdet og
mangfoldigheden kunne man f.eks. have en kæmpe velcro-væg fuld af
udsagn (som: Det bedste i nutiden skal være det meste i fremtiden
eller Nørrebro i Mod Våben), som byens borgere så kunne rykke rundt
på og danne nye budskaber.
På den måde får man borgere til at interagere omkring tryghed og
mangfoldighed.
Aktiviteten skulle organiseres af Imagine Nørrebro og vores unge
projektstuderende som deres afsluttende opgave på Projektakademiet.
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BILAG 2:
Computer Clubhouse – Tryghed – foto/video for 4-6. klasse
I forbindelse med Sikker By initiativet vil Askovgården og
RessourceCenter Ydre Nørrebro gerne byde ind med en aktivitet i
vores Computer Clubhouse.
Aktiviteten går i korte træk ud på, at invitere skoleelever fra
mellemtrinnet (4.-6. klasse) på Nørrebros folkeskoler til en 3-timers
workshop i Computer Clubhouse. Eleverne i en klasse deles op, og
fordeles på tre forskellige workshops, som eleverne vælger sig ind på,
på forhånd. De tre workshops handler om videoproduktion,
fotografering og billedredigering, samt musikproduktion i lydstudie.
På dagene vil vi have professionelle til at introducere de tre forskellige
aktiviteter for de unge, og vi forestiller os at kunne huse mellem 1-2
skoleklasser pr. dag.
Emnerne for de tre workshops vil være defineret på forhånd, idet vi vil
lægge op til, at de unge i samarbejde laver et produkt, hvor de får
kommunikeret, hvad der er et godt og trygt sted at bo for dem, eller
alternativt hvad der ikke er trygt.
På længere sigt kan de unges engagement i Computer Clubhouse
medvirke til at skabe tryghed i lokalsamfundet, for forældrene i
kvarteret, og for de unge selv. For det første er Computer Clubhouse
et gratis fritidstilbud, der giver de unge ”noget at tage sig til”. Dette at
have noget at tage sig til, giver de unge et rum at befinde og udfolde
sig i, så de ikke behøver at opholde sig på gaden. Derudover kan
projektet generere tryghed for forældre, idet de ved hvor deres børn er,
og hvad de laver. Ved at gøre elever på mellemtrinnet opmærksomme
på Computer Clubhouse projektet, og RCYN som helhed, gøres en
tidlig indsats for at vække de unge menneskers interesse for at
beskæftige sig med teknologi. Der er her grobund for nogle sunde
fritidsinteresser, der ligeledes er kompetenceopbyggende i forhold til
uddannelse, lærepladser og senere karrierer.
Hvad er et Computer Clubhouse? Computer Clubhouse er et tilbud for
børn og unge mellem 10-18 år, udviklet i samarbejde mellem Museum
of Science, Boston og Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Cambridge. Computer Clubhouse har udgangspunkt i empowerment
og udvikling af unge menneskers kompetencer. Der er fokus på at de
unge kan udforske deres egne interesser ved brug af teknologi. Dette
gør de unge som individuelle medlemmer, som del af et fællesskab
med andre medlemmer, og sammen med voksne mentorer. Det er
derudover en vigtig målsætning for Computer Clubhouse at være
synlig i lokalmiljøet. Der er på nuværende tidspunkt over 100
Computer Clubhouses, i mere end 17 forskellige lande verden over,
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der alle erfaringsudveksler og samarbejder på tværs af
landegrænserne. I Computer Clubhouse er de unge ikke udelukkende
passive forbrugere af teknologier, Internet, musik osv., her er de unge
aktive skabere, idet de skaber deres egne projekter ved brug af
teknologi. Dvs. at de unge sidder i både forbruger- og producentrollen
når de udformer deres projekter i Computer Clubhouse.
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BILAG 3:
Copenhagen Muay Thai – et samlingspunkt på Ydre Nørrebro
Mange forskellige mennesker træner thaiboksning i Copenhagen
Muay Thai (CMT). Læger, skolelærere, taxachauffører, studerende,
arkitekter, etc. Samtidig træner nogle af de mest udsatte unge også i
CMT. Det er både meget unge mennesker, som har risiko for at gå den
forkerte vej i livet, og unge der allerede er på det forkerte spor og har
mange sammensatte problemer. Sidstnævnte er bl.a. unge som på
gaden får respekt ved at ’vise deres muskler’, dvs. bruge vold. CMT er
med til at vende disse unge menneskers liv i en positiv retning og er
derfor også med til at skabe tryghed i byen.
CMT er en unik perle på Ydre Nørrebro – både på grund af de mange
forskellige personer der træner i klubben, men også beliggenheden gør
CMT helt unik! I et gammelt autoværksted finder man en af de mange
sande hemmeligheder på Nørrebro, hvor rollemodeller hver eneste dag
yder en kæmpe indsats med klubbens medlemmer.
Hvordan kan CMT bidrage til Sikker By
CMT kan, og er allerede med til at, skabe et mere sikkert Nørrebro.
De oplevelser, der får en stor flok til at tage turen til KTK grunden på
Ragnhildgade flere gange om ugen, skal resten af Nørrebro også have!
Derfor vil CMT gerne, som et Sikker By arrangement, åbne op for
workshops/træning for alle aldre og køn (der er lukkede kvindehold,
så der er ingen hindringer for nogen som helst), hvor borgerne kan få
et indsigt i den enorme disciplin Thaiboksning er omgivet med, det
overskud det giver i dagen, når man har brugt sin krop, kræfter og
energi på noget konstruktivt og den rollemodelordning som klubben
kører med.
CMT er nemlig mere end en klub – det er sammenhold,
mangfoldighed og forståelse! Noget som Nørrebro skal bygge videre
på! Mange af de voksne i CMT har arbejdet med socialt arbejde i
mange år og kender til vigtigheden af de mange sociale aktiviteter,
som CMT laver. De tager på ture med de unge, overnatninger,
stævner, fællesspisning, etc. Ved at møde de mange forskellige
mennesker i CMT skabes der et alternativ til gaden og dets miljø, som
virker fællesskabsopbyggende for den unge.
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