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”Unge for tryghed” vinder
Riskostyringsprisen 2011
Unge kan være nøglen både til ældre og unges tryghed.
Det har man bevist i Karlstad Kommun i Sverige, hvor
”Ungdomar för tryghed” blev lanceret sidste år. Blandt
andet trygheds- og mobilcaféer for ældre, som afholdes af de unge, er allerede blevet så stor en succes, at
Gjensidige Forsikring på sin årlige skandinaviske konference i går hædrede kommunen med Rikostyringsprisen
2011.
Projektet ”Ungdomar för trygghet” blev lanceret i marts
2010 efter forslag fra en række lokale borgere i Karlstad
Kommun. Oprindeligt var tanken, at unge, der blev tilknyttet
projektet, kun skulle gå ud på gaderne fredag og lørdag aften og nat, men kommunen mente, at deres kompetencer
også kunne anvendes på flere andre område. Det betyder,
at de unge i dag, udover at være i byens natteliv, også arbejder på fire forskellige folkeskoler i Karlstad, hvor de er
rollemodeller for eleverne i frikvartererne.
Ældre mennesker – og måske især kvinder, har en tendens
til at føle sig utrygge, selv om de kun sjældent bliver udsat
for kriminalitet. For at skabe større tryghed har ”Ungdomar
för trygghet” skabt en række aktiviteter for de ældre borgere i Karlstad. En gang om måneden er cafeteriet i byens grundskoler omdannet til en café, hvor kvinder kan komme og
møde andre i kvarteret og drøfte tryghedsspørgsmål. Derudover organiserer de unge også en ”mobilcafe” en gang
om måneden, hvor alle ældre i kommunen kan komme og få

en kop kaffe og en personlig gennemgang af funktionerne
på deres mobiltelefon, som de gerne vil lære mere om. Arrangementet er så populært, at det er fuldt booket indtil
efteråret.
”Karlstad Kommun har helt forbilledlig vist, hvordan unges
ressourcer og kapacitet kan bruges til gavn for både børn,
unge og ældre. Vi har modtaget mange forslag til hvem, der
skulle have Risikostyringsprisen, men ”Ungdomar för trygghet” er så overbevisende og åbenlys brugbart for andre
kommuner, at der ikke var nogen tvivl i dommerkomitéen.
Dette er et projekt, som kommuner i hele Skandinavien kan
lade sig inspirere af,” siger Lars Kronborg, direktør, Offentlig,
Gjensidige Forsikring. Vinderne af Risikostyringsprisen 2011
er udvalgt af en uvildig jury, European Institute for Risk
Management (EIRM). Prisen blev overrakt på Gjensidiges
skandinaviske konference ”Samfundets krav til kommuner
og regioner i 2020”, som blev afholdt den 25.-26. maj på
det nyåbnede hotel Bella Sky i København.
Alle unge, der deltager i ”Ungdomar för trygghet” er mellem 18 – 21 år. De modtager uddannelse i førstehjælp, dagligdagsjura og grundlæggende kriminologi med fokus på
ungdomskriminalitet og andre relaterede spørgsmål. En af
de nyeste idéer fra de unge er et ønske om at uddele slikkepinde fredag og lørdag, når caféer og diskoteker lukker,
så de unge får noget sødt at koncentrere sig om frem for at
blive sure over, at de skal hjem!
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Få mere information:
Om ”Ungdomar för trygghet” hos Ulf Mårtensson, koordinator på Trygghetscentret, tlf. +46 54-540 29 27,
mail: ulf.martensson@karlstad.se
Information om Gjensidige Forsikrings Riskostyringspris fås hos Hanne Berg, afdelingsdirektør, Offentlig,
Gjensidige Forsikring, tlf. +45 20 25 86 89, mail: hanne.berg@gjensidige.dk
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Billedtekst:
Karlstads Kommun modtager Risikostyringsprisen 2011. På billedet ses
koordinator Ulf Mårtensson og elevvejleder, Mathilda Hansen fra Karlstad
Kommun sammen med Lars Kronborg, direktør for Gjensidige Forsikring,
Offentlig og Key Account Manager Pär Gustafsson, Gjensidige Forsikring,
Sverige.

