Rapport
SSP Gadeteam sommeren 2015

Af SSP konsulent Peter Henriksen

Indledning
Gadeteamet har været på gaden i perioden d. 26/06 til d. 10/08
Gadeteamets kerneopgave har været, at komme i dialog med de unge.
Gennem rådgivning og vejledning er det teamets funktion, at kunne støtte de unge i forhold til deres
gøren og laden i sommerferien, men også i forhold til deres fremtid.
Endvidere er det teamets funktion at forebygge negativ adfærd hos ungegrupperne.
Det er ikke teamets primære opgave at:
•
opretholde ro og orden
•
stoppe hærværk
•
stoppe vold
•
stoppe omgang med hash og andre stoffer
•
stoppe kriminalitet i øvrigt
Disse opgaver ligger primært ved politiet, men er en del af teamets opgave at have en klar holdning
overfor de unge, i forhold til ovenstående.

Generelle oplevelser
Det er, som vi har set de forgående år, kommunens institutioner der bliver brugt af de unge til at
hænge ud ved.
De unge der hænger ud i byen har været en blanding af, unge der bare sidder og hygger uden
alkohol, men også unge der bruger udvalgte steder som skjulested for alkohol, rygning og
hashrygning.
Det har været en stille sommer med færre unge på gaden end der ellers har været.
Gadeteamet har ligeledes brugt en del tid på en større gruppe unge der generede deres omgivelser i
Dragør. Dette var ikke direkte af kriminel karakter, men var dog til stor gene for beboerne.
Det opsøgende arbejde har tegnet et tydeligt billede af at de unge godt ved at vi kommer rundt
derude.
Opsøgende arbejde om sommeren har nu stået på siden 2005.
Vi kan se det forebyggende i, at de unge ved vi er derude og kommer og snakker med dem.
Som tidligere år er vi blevet vel mødt af byens unge, de vil generelt godt tale med os,
Vi har fået henvendelser fra Institutioner og fra alm. borgere om hvor de unge hænger ud og hvad
de observerer, dette har givet os et tydeliger billede på, hvor og hvordan de unge bevæger sig. En
del af henvendelserne kom faktisk i ugerne op til at vi skulle starte med det opsøgende arbejde.
Politiet er i sommer blevet opdateret med information om hvor de unge typisk holder til, på den
måde kan en evt. patrulje kigge forbi et samlingssted for hashrygende unge eller lign. I øvrigt et
samarbejde som fungerer rigtigt godt.

Sommeren har som tidligere nævnt været meget rolig, og det kunne vi også se på mængden af sager
politiet havde sommeren over, med de unge i Dragør.
Vi har ikke kunnet konstatere tegn på brugen af andre illegale stoffer end hash i Dragør. Når vi
snakker illegale stoffer er hash er klart det vi ser mest af især rundt på de mere afsides lokationer.
Vores samarbejde med Tårnby SSP har været at kordinerer viden om vores grupper af unge og de
arrangementer der har været i sommer. Altså når vi har set en gruppe unge fra Tårnby hænge ud
rundt i Dragør og omvendt, særligt er Amager strand et velbesøgt sted for Dragør-unge.
Ligeledes er det information om større fester, som Dragør Havne fest, koncerter på amager strand
osv. godt at have for begge parter.

Perspektivering
Vi ser en stigende aktivitet 4-6 uger inden skoleferien, hos de unge der hænger ud på gaden.
Ligesom at de også begynder at røre på sig, når ferien er forbi, dette mener vi skyldes, at alle er ved
at være hjemme fra ferie igen.
Vi kunne godt se noget fornuft i at flytte noget af indsatsen til før og efter skolesommerferien. Så
længe vejret er godt, og de unge er i Dragør, vil der samles grupper af unge.
Måske kunne man overveje at starte med gadeteamet i ultimo maj også forsætte til ultimo august
Men forkorte vagterne og på den måde få plads til at dække et længere forløb.
Så har der i sommer kørt en debat blandt de unge som var hjemme i Dragør, om at der ikke rigtigt
sker noget for de unge hvad angår fester. Vi vil kigge på, om det er muligt i samarbejde med andre i
kommunen om at lave en række offentlige events for unge sommeren igennem.

Med venlig hilsen
Gadeteam SSP Dragør

