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Projektansökan rörande  
integrationssatsning

� PROJEKT INTEGRATION I
2 LOKALSAMHÄLLET
3
4 ANSÖKAN

5 PROJEKTETS SYFTE
6 Projektet ska hejda och förebygga kriminalitet bland unga med annan etnisk bakgrund än den danska 

7 i en stadsdel i Hillerød genom att stödja det lokala föreningslivet i uppgiften att integrera unga med annan 

8 etnisk bakgrund i området Hillerød Østby

9

�0 BAKGRUND
�� Lokalområde och målgrupp

�2 Lokalområdet Hillerød Østby domineras av två större allmännyttiga bostadsområden med ca 3 000 invånare.

�3 Antalet invandrarfamiljer har under 6 år vuxit från �2% till just nu över 30%, och av dessa är �85 

�4 palestinier. I områdets aktiviteter har barnen och undomarna från invandrarfamiljer blivit en alltmer dominerande grupp, och de

�5 frivilliga danska aktörerna har inte kunnat hitta en form för att etablera en respektfull och positiv kontakt med dem.

�6 Detta har bl.a. lett till många konflikter och en negativ attityd gentemot varandra. Det beror inte bara på barnen och

�7 ungdomarna från invandrarfamiljerna, utan också i viss grad på de vuxna danskarnas brist på förståelse och acceptans, samtidigt

�8 som att det hittills i lokalsamhället inte har funnits förståelse för att dess vuxna också har en förpliktelse

�9 att verka för att integrera de unga. Men det är betecknande att vissa av dessa barn och ungdomar brister

20 en del i det sätt varpå de hanterar sin danska tillhörighet.

2� Under de sista åren har grupper av unga från invandrarfamiljer utvecklat kriminella karriärer, även om

22 problemen med dem har kunnat skönjas tidigt. Det har varit svårt för socialförvaltningen att etablera ett 

23 samarbete med hemmen för att stödja dem och de unga, och därför har insatsen inte kunna bli tillräckligt

24 kraftfull.

25

26 Resultat av projektet ”Integration i Lokalsamhället” så här långt

27 Projektet Integration i Lokalsamhället är ett projekt i penningpotten ”Tryggare städer” ingående i stadsutvecklingsutskottets

28 budget. Det har varit i gång sedan augusti 2000. Målgruppen  för det ursprungliga projektet var tredelad, dels

29 lokalområdet som helhet, dels den lokala bollklubben och dels en grupp på 25–30 palestinska pojkar i åldrarna

30 �3–�8 år som i perioden före projektets start hade gjort sig skyldiga till överfall med våld och rån, stöld och 

3� vandalisering.

32 I perioden fram till i dag har man uppnått följande resultat:

33
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34 En relativt stor nedgång i brottsligheten i lokalsamhället samtidigt som invånarna upplever att samhället blivit tryggare.

35 Se brottsstatistik i bilaga �.

36 En ökning av medlemstalet i den lokala bollklubben KBK (Kongevængets bollklubb) på mer än �00%,
37 så att det i dag finns �90 medlemmar under 25 år mot bara 93 medlemmar i klubben per 2000-0�-0�.

38 Den ursprungliga målgruppen är mycket mindre brottshotad eftersom man i dag är sysselsatt med sport,

39 fritidsjobb, frivilligt arbete och utbildning i stället för som tidigare med brottslighet i form av vandalisering, inbrott och

40 överfall på barn i området.

4� Områdets rykte som helhet och bollklubbens rykte i synnerhet är väsentligt förbättrat.

42 Samarbetet mellan frivilliga och professionella i området är i dag en realitet samtidigt som

43 stämningen/andan i området är positiv.

44 I arbetet är det  otroligt viktigt att hela tiden vara uppmärksam på att kulturella seder inom familjen

45 konstant präglar och konstant påverkar barnens och ungdomarnas förhållande till jämnåriga i lokalsamhället.

46 Därtill kommer att ändringar i den internationella politiska situationen påverkar de palestinska ungdomarna. Att

47 klara av dessa ”svängningar” och särskilt konsekvenserna av dem ställer speciellt stora krav på medarbetare.

48 Vår förmåga att kunna ta hand om dessa skiftningar eller konsekvenser-av-konsekvenser har vi genom arbetet

49 med ”Tryggare städer” haft möjlighet att värdera – bl.a. genom jämförelser med andra projekt i

50 denna anslagspott.

5� Det kan vidare nämnas att Projekt Integration i Lokalsamhället ingår som ett mycket positivt element i

52 Østplanen som i mars 2002 tog emot Justitieministeriets brottspreventionspris.

53

54 BAKGRUND TILL ANSÖKAN OM FÖRLÄNGNING
55

56 Bakgrunden till att vi ansöker om förlängning är:

57 Det står klart att KBK inte under projektperioden får den stora tillströmning av frivilliga som krävs •

58 för att klubben ska klara att att fortsätta sitt framgångsrika arbete. Man kan därmed frukta att de 

59 resultat som har uppnåtts kommer att gå om intet. Allra viktigast är att en ökad satsning på 

60 föräldrasamarbete ska skapa den tillgång på frivilliga, danska såväl som frivilliga med annan etnisk 

6� bakgrund, som på längre sikt kan göra KBK till en klubb som kan klara utmaningen att 

62 vara en fotbollsklubb i ett område med ett flertal etniska minoriteter.

63 En dubbelt så stor grupp (ca 50) av yngre bröder står på tröskeln att träda in på arenan med problem•

64 som följd. De yngre bröderna är bättre på danska, men såväl från skolan, SFO som KBK berättas om

65 stora svårigheter med att få dem att ingå i den allmänna gemenskapen. De yngre bröderna 

66 är starkt präglade av konflikten i Israel. Deras föräldrar har upplevt många svårigheter med de äldre 

67 bröderna, och flera av familjerna har, som det verkar, gett upp ansvaret för sina barn och förlitar sig helt 

68 på grundskolan, fritidshem samt de äldre bröderna.

69 Vi önskar stödja lokalsamhället och de äldre bröderna i deras strävanden att integrera också denna •

70 generation i lokalsamhället.
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7� Vi vill gärna utvidga KBK:s aktiviteter i andra riktningar. Exempelvis skulle det vara spännande att öppna upp•

72 för mer traditionella flickaktiviteter såsom handboll. KBK har som klubb och organisation visat sig ha 

73 en stor potential som ”integrationsgenerator”, bl.a. genom ett samarbete med t.ex. 

74 skolorna i lokalområdet via upprättandet av ”fotbollsskola”, där unga från de två skolorna kan välja 

75 ”fotboll” som specialämne, och de har lyckats skapa integration under fritiden mellan danska och arabiska barn.

76 Vi har i det nuvarande projektet uppnått goda resultat på brottspreventionsområdet – inte bara •

77 har antalet kriminella handlingar i området så gott som upphört – utan upplevelsen av området som en 

78 trygg och säker plats har också stärkts bland invånarna. Det avgörande är nu att arbeta vidare med

79 brottsprevention som mål när det gäller de ”yngre bröderna”, som trots det goda inflytande från sina äldre 

80 bröder är hotade av kriminalitet. Här är våra viktigaste redskap att lokalsamhället, klubbarna och 

8� fritidsverksamheten är beredda att ta emot dem.

82

83 FRAMGÅNGSKRITERIER
84 �. Att lokalsamhället av stadsborna upplevs som en trygg plats att bo på och färdas i. Utvärdering: Intervju med

85  invånarna i lokalsamhället.

86 2. Att unga aktiveras och görs ansvarskännande i lokalsamhällets föreningsliv. Utvärdering: Räkning av aktiva

87  medlemmar i KBK och andra lokala föreningar.

88 3. Att lokalsamhällets föreningsliv blir i stånd att ta emot och integrera unga med en annan etnisk

89  bakgrund. Utvärdering: Intervju med styrelsemedlemmar och tränare i KBK.

90 4. Att lokalsamhällets föreningsliv drar till sig tillräckligt med frivilliga för att klara uppgifterna.

9�  Utvärdering: Intervju med styrelsemedlemmar samt räkning av antalet frivilliga.

92 5. Att samarbetet mellan frivilliga och professionella i lokalsamhället hävdas och stärks. Utvärdering:

93  Intervju med professionella  och frivilliga i lokalsamhället.

94 6. Att KBK blir en av de ledande klubbarna i Hillerød. Utvärdering: Diverse hårda fakta kring

95  sportsliga resultat, medlemstillgång m.m.

96 7. Att KBK rymmer lag med många olika nationaliteter och utbildar både tränare och domare

97  med annan etnisk bakgrund än den danska. Utvärdering: Räkning av medlemmar och tränare i KBK

98  fördelade på nationalitet.

99 8. Att professionella, frivilliga, invånare och unga blir stolta över att leva, bo och arbeta i Hillerød Østby:

�00  Utvärdering: Intervju med professionella, frivilliga och unga i lokalsamhället.

�0� Intervju, räkning och beskrivning görs av Sekretariatet för Barn och kultur i Hillerød Kommun

�02 vid slutet av 2004.
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�03 METOD
�04 Projektets metod är förebyggande sociokulturellt arbete med fokus på partnerskap i lokalsamhället.

�05 Genom samarbete mellan professionella och frivilliga med förankring i lokalsamhället och via kulturella aktiviteter

�06 (sport) förändras ungas liv i positiv riktning samtidigt som möjligheten till förändring får fäste i

�07 lokalområdet. Detta projekts målsättning är inte att identifiera och beskriva och därigenom framhäva

�08 problem, utan att i stället identifiera och framhäva problemlösningar.

�09

��0 Sporten som kulturell dynamo har flera integrationsfrämjande faktorer. Man behöver inte kunna tala god

��� danska. Man är tillsammans kring ett känt och konkret gemensamt intresse (fotboll). Sport verkar disciplinerande

��2 på ett legitimt sätt och är en god arena för att testa konflikthantering. Samtidigt arbetar vi målinriktat med motorisk

��3 träning som plattform för bättre inlärning i skolan.

��4

��5 Projektet är ett partnerskap mellan KBK/lokalsamhället och professionella och ev. sponsras det av det privata

��6 näringslivet.

��7

��8 Bakgrunden till valet av metod är en önskan om att ge dem som har problem (de unga och lokalsamhället)

��9 ansvar för och verktyg till ett förnuftigt samspel och lösning av problemen.

�20

�2�

�22 PROJEKTINNEHÅLL
�23 Projektets verktyg är anställning av en projektmedarbetare samt resurser till diverse aktiviteter.

�24

�25 Projektmedarbetaren ska bygga vidare  på de insatser som gjorts:

�26 Fungera som tränarkonsult i KBK.•

�27 Fokusera på föräldrasamarbetet – särskilt gällande 8–�3-åringar.•

�28 Delta i styrelsearbete, vilket bl.a. innebär anskaffning av medel/sponsring.•

�29 Erbjuda tränarutbildning.•

�30 Utbilda nya frivilliga ledare – särskilt föräldrar till invandrarbarn.•

�3� Samarbeta med föreningslivet i området.•

�32 Skapa sociala aktiviteter särskilt för 8–�3-åringar, som hjälp att komma in i det sociala livet i lokalsamhället.•

�33 Leda fotbollsklubben.•

�34 Bygga en bro mellan frivilliga och professionella i lokalsamhället.•

�35 Arbeta koordinerande med syftet att få till stånd största möjiga ”öppettid” i lokalområdet för barn och •

�36 ungdomar.

�37 Arbeta med individuella fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med speciella behov i samarbete med skolor•

�38 och fritids, klubbar och uppehållsställen.

�39

�40

�4�

�42
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�43

�44

�45

�46

�47

�48

�49

�50

�5�

�52

�53

�54

�55

�56

�57

�58

�59

�60 EXEMPEL PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER SOM PLANERATS UNDER PROJEKTPERIODEN
�6� Utbildning av invandrade föräldrar

�62 Föräldrar erbjuds en utveckling innebärande utbildning enligt följande:

�63 �. Vad innebär det att vara tränare/ledare (teori och praktik)?

�64 2. Hur fungerar en dansk förening – organisation, föreningsliv?

�65 3. Hur kan man använda pedagogik gentemot medlemmarna?

�66 4. Funderingar i samband med tävling och träning.

�67 5. Fotboll ses live med efterföljande samtal med tränare. ”Bröndby superligalag”

�68 6. Föräldrarna arrangerar själva ett fotbollsevent i KBK.

�69 7. Utdelning av DBU:s träningsdräkter till föräldrar som har deltagit i alla stegen.

�70

�7� Målsättning:

�72 Att få föräldrarna att delta aktivt i föreningens liv och arbete.•

�73 Att få föräldrarna att se till att deras barn håller fast vid idrotten.•

�74 Att få föräldrarna att ta mer ansvar för sina barn (förebygga kriminalitet).•

�75 Att ge föräldrarna mer innehåll i vardagen.•

�76

�77 Motorisk träning

�78 KBK erbjuder medlemmarna i åldern 5–�0 år metoder för att utveckla sin verktygslåda för kroppsrörelse i tidig ålder.•

�79 Metodik:

�80 En speciell instruktör anställs för att sköta denna funktion.•

�8� Instruktören undervisar enbart i praktiska övningar.•

�82 Varje barn undervisas 2 gånger i veckan, 30 minuter per gång.•

�83 Progression:

�84 Erbjudandet ges till alla barn i Hillerød øst, via fritids, fritidsklubbar osv.

�85

PROJEKTDELTAGARE

PROFESSIONELLA
Skolor, förskolor, klubbar, 

dagverksamhet, kommunledning

INVÅNARE/LOKALSAMHÄLLET
Frivilliga och 

potentiellt frivilliga

FÖRENINGAR/KBK
Fotbollsklubbar i Hilleröd

Lokala, etniska klubbar m.m.

AKTULLA FAMILJER
SOM INTE BLIR 
INTEGRERADE
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�86 Samarbetspartner:

�87 DBU, SBU, DIF, skolor och institutioner i Østbyen.

�88

�89 FÖRANKRINGSSTRATEGI
�90 När det gäller att förankra projektet kommer vi att i kommande period arbeta med ett spektrum av åtgärder:

�9� Omorganisering av klubben. Klubben kommer att med konsulthjälp från DBU (Dans Boldspils-Union) skapa en

�92 modern fotbollsklubb med mål/handlingsplaner för allt från sponsorstöd till konflikthantering.

�93 Uppgradering av pedagogiska och tränarmässiga färdigheter hos den nuvarande tränarstaben.

�94 Rekryteringsstrategi för nya frivilliga till klubben. Detta gäller både med avseende på tränare, hjälptränare

�95 och övriga frivilliga.

�96 Fokusering på det breda föräldrasamarbetet. Hittills har vi primärt fokuserat på att få en kontakt med 

�97 invandrarbarnens föräldrar. Genom att fokusera bredare hoppas vi också att få de resursstarka föräldrarna att delta mer

�98 i klubbens arbete.

�99

200

20� EKONOMI
202 Till Integrationsministeriet/Stadsutvecklingskommittén ansöker vi härmed om 360 000 kr till förlängning av projektet i

203 perioden 2002-0�-�2 – 2004-��-30. Vi har också bett om stöd från Brottspreventiva rådet och från Hillerød 

204 kommun.

205 Årsbudget:

206  Lön till projektmedarbetare, 320 000 kr.

207  Konsulthjälp, handledning, kurs, 25 000 kr.

208  Aktiviteter och medlemsavgifter, 25 000 kr.

209  Transport, telefon, kontor o.d., �0 000 kr.

2�0

2��  Årsbudget 380 000 kr.

2�2

2�3 Finansiering:

2�4

2�5  Utgifter totalt för perioden 2002-12-01 – 2004 -11-30: 760 000 kr.

2�6

2�7  Hillerød kommun 380 000 kr.

2�8  Integrationsministeriet/Stadsutvecklingskommittén 360 000 kr.

2�9  Brottspreventiva rådet 20 000 kr.

220  Totalt 760 000 kr

22�

222 Det är självklart att projektet står till förfogande för erfarenhetsinsamling, utvärdering eller liknande.

223
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224 ./. Bilaga. �. Brottsstatistik för området

225  2. Østplanen

226  3. Artikel från utryckningsgruppen (Udrykningsholdet)

227  Hillerød, oktober 2002

228

229

230

23� Odförande för KBK Ledare av Atlantis Brobyggare

232

233 Lars Christiansen Søren Mathiasen Karin Juhl

234

235

236

237  Direktör för Barn och Kultur, Hillerød kommun

238   Leo Knudsen

239


