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Formål:
Task-force
force projektet blev sat i gang med et fodbold-stævne,
fodbold stævne, som havde til formål at
danne rammerne for screening af unge over 18 år, som er aktive i såvel det kriminelle
som bandemiljøet i Roskilde, men som ikke har tilknytning til Roskilde Kommune, da de
forsøger at ’gå under radaren’.
radaren’ Herudover havde stævnet til formål at være
oplysningskampagne for Ungeguiden (Roskilde Kommune),, Tiponi, Boligselskabet
Boligselskab
Sjælland samt erhvervslivet.
Hidtil er stævnet det eneste, som er afholdt og gennemført indenfor Task-force
Task orce-projektet,
hvorfor nærværende evaluering udelukkende beskæftiger sig med dette. Når Task-force
Task
indsatsen som sin helhed er færdig, vil der udarbejdes en evaluering på baggrund af det
samlede projekt.
Evaluering:
Erhvervslivet
Erhvervslivets tilbagemelding
lding på stævnet er, at de fandt det særlig værdifuldt at være en
del af oplysningskampagnen, således de kunne oplyse om mangel på arbejdskraft. Dog
beretter de tilmed, at de havde svært ved at være aktivt deltagende på selve stævnet,
fordi det foregik i deres
eres normale arbejdstid, hvilket de beretter var ærgerligt.
Virksomhederne uddyber endvidere, at de er interesseret i at løfte et socialt ansvar, og
tage de unge ind i jobafprøvnings-øjemed,
jobafprøvnings øjemed, hvorfor de ser stævnet som en god mulighed
for at møde de unge.
Slutteligt fortæller de, at de gerne ville have afleveret materiale med information om
deres virksomhed samt andet merchandise til stævnet, men at de ikke havde nået at
producere det. Såfremt et nyt stævne arrangeres vil de anmode om at det bliver lagt
uden
n for normal arbejdstid, således de kan deltage samt at det planlægges så tidligt, at de
har mulighed for at nå at producere små pakker med merchandise til de unge.
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Boligselskabet Sjælland
Der er blevet samarbejdet med Boligselskabet Sjællands unge, som også er en del af
Helhedsplanen og Lommepengeprojektet. De unge hjalp til med at hænge plakater op i
Roskilde.
Inddragelse af de unge fra Boligselskabet Sjælland kunne give Ungeguiden og Tiponi et
unikt indblik i de unge, som står overfor at fylde 18 år, men da målgruppen i indsatsen
undervejs i planlægningen af stævnet blev ændret til over 18 år, valgte Tiponi at indstille
screeningen af unge under 18 år.
Ungeguiden + Tiponi
Forud for stævnet såvel som på stævnet blev det bevist, at Ungeguiden og Tiponi har et
stærkt og forankret samarbejde, og at Tiponi understøtter Ungeguidens ansvarsområder
og interesser i Roskilde. De unge deltagende på stævnet blev oplyst herom samt om, hvad
formålet med stævnet og Task-force projektet var.
Tiponi og Ungeguiden fik ved stævnet et unikt indblik i de dynamikker og det hierarki,
som de kriminelle unge i Roskilde færdes i. Det blev ved stævnet tydeligt, at miljøet er
inddelt i tre grupperinger: De bestemmende, de stærke afstaffere og de nysgerrige
medløbere. De bestemmende udgør toppen af hierarkiet kendetegnes ved at være de
stærkeste profiler i miljøet, hvilket kommer til udtryk ved, at de besidder magten over
hvilke handlinger og aktiviteter der skal ske i det kriminelle miljø samt hvem der skal
udføre dem. Hernæst kommer de stærke afstraffere, som udpeges til at forestå de
kriminelle handlinger – de bestemmendes ’soldater’. Kendetegnet ved disse afstraffere
er, at de ikke stiller spørgsmål til bestemmerne, men blot udøver deres ordre, hvorfor de
ikke har indblik i det store kriminelle billede. Sidst men ikke mindst er der de nysgerrige
medløbere, som er sammen med den midterste gruppe i hierarkiet. Disse medløbere var
tydelige at observere på stævnet, da deres adfærd bar præg af observation, ydmyghed og
ikke mindst flere forsøg på integration.
Samtidig var det tydeligt at se ved stævnet, at et af holdene var domineret af det øverste
hierarki og et andet hold bestod af personer fra mellemgruppen, da førstnævnte hold
dominerede det andet hold både fysisk og verbalt.
Tiponi har efterfølgende været i tæt dialog med Ungeguiden om disse observationer.
En erfaring fra stævnet og planlægningen heraf er herover, at det kunne have styrket
deltagelsen ved stævnet, hvis der forud for afholdelse havde været en tydelig
afstemningsforventning mellem Tiponi og kommunen ift. orientering/markedsføring af
stævnet. Tiponis ’stemme’ er ikke ligeså stærk som kommunens i alle kredse, hvorfor det
måske havde kunne styrke engagementet og skabe en større deltagelse, hvis kommunen
havde været ude og oplyse om stævnet på klubber, SFO’er mm.
Foreningslivet
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På stævnet var der to foreninger med – StreetSociety og Pannahouse. Kendetegnet ved
foreningerne er, at de har stor erfaring med at bygge bro til foreningslivet vha. gadeidræt,
og har i den sammenhæng været med i mere end 12 helhedsplaner i udsatte områder. De
unge deltagende på fodboldstævnet udviste stor interesse i foreningerne og udtrykte i
den forbindelse mere gadeaktivitet i Roskilde. De to foreninger arbejder derfor nu på at
få en ambassadør i Roskilde, som kan være med til at kickstarte gadeidrætten i Roskilde
med fokus på at få de unge til at deltage, indgå i sunde fællesskaber samt få lysten til at
gå videre ud i foreningslivet med hjælp fra de to foreninger.
I den forbindelse er det værd at nævne, at det kan være værdifuldt for kommunen at
have et tæt samarbejde med disse foreninger, da det giver kommunen en mulighed for at
have øjne og øre på gaden.
Resultater:
Ved stævnet lykkedes det at screene to unge til projektet. De unge er på nuværende
tidspunkt ikke registreret i kommunen, på trods af, at de i det kriminelle miljø er kendt
som værende stærke profiler. Baggrunden herfor er, at de hidtil ikke har ønsket at være
en del af systemet, da de lever et kriminelt liv. Efter stævnet har Tiponi opretholdt deres
kontakt til de to unge samt motiveret dem til at blive en del af indsatsen – de ser ikke
længere det kriminelle liv som en levevej, hvorfor de er motiveret for at blive hjulpet et
andet, mere bæredygtigt, sted hen. I det opsøgende arbejde med disse to profiler har
Tiponi tilmed screenet to yderligere til projektet, hvor lignende tilfælde gør sig gældende
– de er ikke registreret i kommunen, grundet et aktivt fravalg for at kunne gå under
radaren.
Fælles for de fire unge er, at de stadig bor hjemme og antages at have nogle gode
familiedynamikker med opbakning hjemmefra. De oplyser at være motiveret for at ændre
levevej nu, fordi de er blevet gjort bekendt med, at hvis de skal lykkes i livet og udleve de
drømme, som de ytrer at have i et 10-års perspektiv, så er det nu, der skal sættes ind,
inden deres kriminelle handlinger vil præge deres identitetsskabelse. De har i den
forbindelse udtalt, at de selv er bekendt med at ældre profiler i miljøet ikke har værdige
liv med familie og jobs, hvilket de er bange for også vil ske for dem.
På nuværende tidspunkt er status, at de fire unge er i færd med at blive indskrevet i
Ungeguiden, hvor Tiponi i tæt samarbejde er i gang med at udarbejde handleplaner med
mål og delmål for hver enkelt.
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