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Du kan nå det endnu!
Giv et ged-gavekortene er konkret langsigtet nødhjælp, der giver verdens 
fattigste mulighed for selv at bekæmpe sult og fattigdom.

Køb og print med det samme på givenged.dk

EKSISTENSEN ØNSKER
ALLE SINE KUNDER 

EN glædelig jul OG 
ET velsignet nytår.  
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læs også i dag
• Udland: Den franske præsident, Emmanuel Macron, kan fejre 40-års-

fødselsdag med nyvunden popularitet  side 5

• Liv&Sjæl: Et rekordstort antal frivillige vil gøre julen god for hjemløse,  
ensomme og økonomisk trængte  side 7

• Debat: Når etablerede danske ord bliver overtaget af engelske, er der ikke 
tale om en selvstændig sproglig udvikling, men kommercialisering  side 11

For et folk, der dyrker hyggen og det eftertænksomme, burde årets korteste dag
i dag være en festdag, men vi fejrer kun, at lyset er på vej tilbage. Liv&Sjæl side 6

Antiborgerlig
filosof, jødisk 
profet, Guds søn. 
Betegnelserne for
Jesus har været
mange. Hvad 
kan arkæologer,
historikere og 
teologer fortælle
os om julens
hovedperson?
Kirke&Tro side 4

Denne side er redigeret af Thomas Andreasen
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AF ULLA POULSEN
upoulsen@k.dk

Præcis klokken 12 i går be-
fandt 631.042.274 mennesker 
sig i ekstrem fattigdom, sva-
rende til cirka otte procent af 
verdens befolkning. Et minut 
senere var tallet faldet til 
631.042.208, kunne man se 
på verdens fattigdomsur, 
World Poverty Clock, hvor 
små sorte figurer i en kon-
stant strøm undslipper fattig-
dommens cirkel og løber ud 
til højre. De allerfleste fra In-
dien, men også mennesker 
fra andre asiatiske lande som 
Kina, Myanmar og Usbeki-
stan. Til gengæld kom der fle-
re fattige i afrikanske lande 
som Sydsudan og DRCongo.

”Uret” beregnes af den pri-
vate udviklingsorganisation 
World Data Lab med økono-
misk støtte fra det tyske ud-
viklingsministerium og har 
til formål hele tiden at minde 
verden om, hvor langt den er 
kommet i forhold til at nå 
FN’s verdensmål nummer ét 
om at have udryddet al fattig-
dom inden 2030.

Siden 2000 er antallet af 
ekstremt fattige faldet til om-
kring det halve på globalt 
plan, og fremgangen fortsatte 
i 2017. Det forventes, at i alt 
38 millioner mennesker vil 
være kommet ud af deres 
ekstreme fattigdom, når året 
slutter, hvilket er en smule 
flere end i 2016, hvor omkring 
34 millioner mennesker und-

slap ekstrem fattigdom. Men 
selvom tallet i øjeblikket fal-
der med 66 personer i minut-
tet ifølge fattigdomsuret, er 
det ikke nok til at nå målet 
om nul fattigdom i 2030. Det 
kræver et fald på 90 personer 
i minuttet, og gabet bekymrer 
store indflydelsesrige organi-
sationer som FN og Verdens-
banken. Efter deres mening 
er udviklingen vendt fra 
prangende til mindre pæn, 
og de gør, hvad de kan for at 
forstærke indsatsen mod fat-
tigdom, ikke mindst i Afrika.

Homi Kharas, vicedirektør i 
forskningsinstitutionen 
Brookings, og cheføkonom i 
Verdensbanken Wolfgang 
Fengler peger i en nylig ana-
lyse på, at selvom fattigdom-

men samlet set falder, er 
fremgangen meget ulige for-
delt. I Asien går det hastigt 
fremad med at bekæmpe den 
ekstreme fattigdom, mens 
det i Afrika kun går ganske 
langsomt fremad eller lige-
frem baglæns. Globalt steg 
fattigdommen i 30 lande i 
2017, og yderligere ni millio-
ner mennesker blev kastet ud 
i ekstrem fattigdom.

Så selvom i alt 47 millioner 
mennesker blev løftet ud af 
fattigdom i 2017, ender det 
netto kun med en fremgang 
på 38 millioner. Derfor kan 
verden ikke tillade sig at hvi-
le på laurbærrene, understre-
ger de to økonomer.

”Som forudsigelserne ser 

ud nu, vil fattigdommen ikke 
være udryddet i 2030. Der vil 
formentlig være 200 millio-
ner færre fattige, men 438 

millioner – omkring fem pro-
cent af verdens befolkning 
– vil stadig leve i ekstrem fat-
tigdom. Det skyldes, at der er 

en stor sandsynlighed for, at 
tempoet i fattigdomsbekæm-
pelsen vil falde markant i de 
kommende år. Vores model 
anslår, at der i 2022 kun vil 
være 16 millioner, der slipper 
ud af fattigdom, halvt så 
mange som det nuværende 
niveau,” skriver de.

FN maler også med den al-
vorlige pensel i sin statusrap-
port for de globale udvik-
lingsmål for 2017 og under-
streger, at fremskridtene ikke 
sker af sig selv.

”Trods det faktum, at den 
globale fattigdomsrate er ble-
vet halveret siden 2000, er 
der brug for en kraftigere ind-
sats for at øge indtægterne, 
udrydde lidelserne og opbyg-
ge modstandskraft hos alle 

de mennesker, der stadig le-
ver i ekstrem fattigdom, sær-
ligt syd for Sahara,” hedder 
det i rapporten, som er ud-
sendt af FN’s generalsekre-
tær, António Guterres.

Den ekstreme fattigdom er 
specielt svær at udrydde i 
skrøbelige stater, som er præ-
get af krig eller konflikt. Det 
gælder blandt andet Syd- 
sudan og DRCongo, der som 
nævnt hvert år får flere nye 
fattige, end der hjælpes ud af 
fattigdom. Ifølge OECD, de ri-
ge landes økonomiske sam-
arbejdsorganisation, må 56 
lande betragtes som skrøbeli-
ge. Det anslås, at 80 procent 
af verdens ekstremt fattige i 
2030 vil være at finde i et af 
disse lande. J

Asien trækker læsset i kampen mod ekstrem fattigdom
Det forventes, at i alt 38 millioner mennesker vil være kommet ud af deres ekstreme fattigdom i 2017. Det er Asien, der holder tallet oppe

Ekstrem fattigdom
3 Ekstrem fattigdom defineres af Verdensbanken som menne-
sker, der må klare sig for mindre end 1,90 dollar (12 kroner) om 
dagen. Det er denne fattigdomsgrænse, som stort set alle inter-
nationale forskere og organisationer, herunder FN, bruger til at 
finde ud af, om et menneske er ekstremt fattigt eller ej. 
3 I Øst- og Sydøstasien faldt andelen af mennesker i ekstrem 
fattigdom fra 35 procent i 1999 til 3 procent i 2013. I Afrika syd for 
Sahara levede 42 procent af befolkningen stadig i ekstrem fattig-
dom i 2013.

KILDER: VERDENSBANKEN, FN

AF BRITTA SØNDERGAARD
soendergaard@k.dk

En række kommuner og bo-
ligselskaber har de seneste år 
brugt ekskriminelle som rol-
lemodeller og gadeplans- 
arbejdere i et forsøg på at få 
udsatte unge til at styre uden 
om kriminalitet. Men en ny 
rapport fra Center for Bo-
ligsocial Udvikling, der har 
undersøgt rollemodelsind-
satsen i seks boligområder, 
fraråder nu brugen af forhen-
værende kriminelle som for-
billeder for andre unge.

Tidligere erfaringer har og-
så vist, at brugen af ekskrimi-
nelle i det kriminalitetsfore-

byggende arbejde kan være 
en risikabel strategi. For tre 
år siden viste en rapport fra 
konsulentbureauet LG Ind-
sigt, at hver fjerde af 79 ad-
spurgte kommuner havde 
måttet opsige en gadeplans-
medarbejder, fordi medarbej-
deren havde begået krimina-
litet under ansættelsen. Sam-
me år blev en 33-årig rolle-
model fra en ungdomsklub i 
Høje-Taastrup Kommune 
idømt et års fængsel for vold. 

”Det er nærliggende at bru-
ge tidligere kriminelle som 
rollemodeller, fordi de ofte er 
gode til at sætte sig i respekt, 
og fordi de kender tankegan-
gen hos unge, der er i risiko 

for at blive kriminelle. Men 
vores undersøgelse viser, at 
de kan være svære at styre. 
Forhenværende kriminelle 
kan være gode til at dæmpe 
gemytterne, hvis bølgerne 
går højt, og de kan på den 
måde holde unge ude af kri-
minalitet, men de kan sjæl-
dent vise de unge en vej i for-
hold til job, uddannelse og 
nye handlemuligheder i livet. 
Man skal også være varsom 
med det signal, man sender 
til resten af de unge i et bolig-
område, når man fremhæver 
tidligere kriminelle som for-
billeder,” siger en af rappor-
tens forfattere, seniorkonsu-
lent Mette Fabricius fra Cen-

ter for Boligsocial Udvikling.
Rapporten konkluderer og-

så, at rollemodeller ikke nød-
vendigvis skal rekrutteres 
blandt særligt talentfulde un-
ge, men at forbillederne med 
fordel kan være almindelige 
unge fra lokalområdet, der 
kan inspirere andre til at 
komme væk fra en gade- 
orienteret livsstil. 

I boligområdet Herredsvang 
i Aarhus har boligsocial 
børn- og ungemedarbejder 
Miguel Mikkelsen arbejdet 
med rollemodeller i otte år. 
Hvor indsatsen i begyndelsen 
byggede på unge med tidlige-
re kontakter til det kriminelle 

miljø, er de fem rollemodel-
ler, der i dag er ansat i Her-
redsvang, almindelige unge, 
som er i gang med uddannel-
se og job og har en ren straf-
feattest.

”I begyndelsen satsede vi 
på nogle af de tidligere krimi-
nelle, fordi miljøet i Her-

redsvang på det tidspunkt 
var meget råt. Rollemodeller-
ne afspejlede miljøet. Vi har 
lige ansat fire nye unge som 
rollemodeller, og det er unge, 
som er under uddannelse el-
ler i arbejde. Det hænger 
sammen med, at miljøet i 
Herredsvang er et helt andet, 

end det var for syv-otte år si-
den, og at ungdomskrimina-
liteten er faldet. Derfor er rol-
lemodellerne også nogle an-
dre,” siger Miguel Mikkelsen.  

Nuuradiin S. Hussein, der er 
SSP-konsulent – et sam- 
arbejde mellem Skole, Social-
forvaltning og Politi – i Aal-
borg Kommune, fortæller,  
at kommunen for flere år si-
den holdt op med at bruge 
tidligere kriminelle som rol-
lemodeller. Aalborg Kommu-
ne er i øjeblikket i gang med 
at uddanne 10 såkaldte dia-
logambassadører med etnisk 
minoritetsbaggrund. De unge 
skal fungere som rollemodel-

ler i byens etniske miljøer og 
samtidig være med til at styr-
ke det frivillige arbejde.

”Forskning fra blandt an-
dre kriminologen Flemming 
Balvig viser, at brugen af tid-
ligere kriminelle ikke flytter 
noget i forhold til forebyg-
gende arbejde, og at det i 
værste fald kan have den 
modsatte effekt. Jeg er ked af, 
at anbefalingen om ikke at 
bruge ekskriminelle først 
kommer nu, for det har læn-
ge været kendt viden, at det 
ikke er en god vej at gå,” siger 
Nuuradiin S. Hussein.  J
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Tidligere kriminelle er dårlige rollemodeller 
Flere kommuner har ansat tidligere kriminelle, der skal lede kriminalitetstruede unge på rette vej. Men ny rapport fraråder brugen af ekskriminelle i det 
kriminalitetsforebyggende arbejde. De tidligere kriminelle kan være svære at styre og i værste fald skubbe unge i retning af en kriminel løbebane

WWMan skal også være varsom med det 
signal, man sender til resten af de unge i et 
boligområde, når man fremhæver tidligere 
kriminelle som forbilleder.

METTE FABRICIUS, SENIORKONSULENT

http://www.givenged.dk
http://www.eksistensen.dk/


Nyheds- og indlandsredaktør: Morten Rasmussen / indland@k.dk
Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Kristeligt Dagblad   Torsdag 21. december 2017

2 | Danmark 

Vejret
Vejret i dag Vejret de næste fem dage

Temperaturer i Danmark i december

5 10 15 20 30

Vejret i Europa i dag Temperaturer verden rundt i dag
Antalya

Bangkok
Barcelona

Beijing
Buenos Aires

Hongkong
Istanbul 

Jerusalem
Johannesburg

Kabul
Kairo

Kanariske Øer
Kangerlussuaq

Lagos
Los Angeles
Mexico City

Miami

Nairobi
New Delhi
New York

Nuuk
Oslo

Ottawa
Phuket

Rio de Janeiro
Santiago

Singapore
Stockholm

Sydney
Teheran

Tokyo
Vancouver

Washington DC
Wellington

Normal

Nedbør
til dato

Nedbør i Danmark i december målt frem til i går kl. 00

5 10 15 20 25 30

Normal

8

7

8

7

7

7

7

6

7
6

JÆVN

JÆVN

LET

JÆVN

JÆVN

JÆVN

JÆVN

JÆVN

7

FRISK

8

FReDAg: Nogen sol. Temp. mellem 3 og 6 grader. Frisk vind fra nordvest.
LØRDAg: Skyet med regn. Temp. mellem 3 og 8 grader. Hård vind fra vest.
SØNDAg: Skyet med regn. Temp. mellem 5 og 8 grader. Frisk vind fra vest.
MANDAg: Skyet med byger. Temp. mellem 6 og 8 grader. Frisk vind fra sydvest.
TIRSDAg: Skyet med byger. Temp. omkring 6 grader. Frisk vind fra sydvest.

 15

 10

 5

 0

 -5

Lørdag MandagSøndagFredag Tirsdag
FRISK HÅRD FRISK

FR
ISK

FR
ISK

TORSDAg: Nogen 
eller en del sol. Temp. 
mellem 6 og 8 grader, 
og let til frisk vind fra 
vest og nordvest. Om 
aftenen og natten 
mest tørt og især 
mod nord og øst ret 
klart vejr. Temp. 
omkring 3 grader.



Malaga

Lissabon

Nice
Rom

Cagliari

Palermo

Venedig

Rejkjavik

Thorshavn

Riga

Trondheim

Helsinki

Wien

Bukarest
Beograd

Prag 
Warszawa 

Kijev 

Berlin Amsterdam

Stockholm 

Oslo 

Dublin 

Athen

Paris
Luxembourg

London

Madrid

Kirkenes

Geneve
Budapest

Moskva

2

30

3

-3

4

3

1
5

9
13

12

9

5

6
5

2

10

2

8

4

11

12

10

10

13

16

16

11 -3

0

2

 19 halvskyet
 26 halvskyet
 14 halvskyet
 7 solrigt
 27 halvskyet
 18 halvskyet
 9 finregn
 23 halvskyet
 24 letregnbyge
 12 solrigt
 28 halvskyet
 19 let skyet
 -15 solrigt
 31 tordenbyge
 18 solrigt
 24 halvskyet
 28 halvskyet

 25 halvskyet
 25 halvskyet
 4 let skyet
 3 let snebyge
 1 halvskyet
 -12 halvskyet
 32 halvskyet
 34 regnbyge
 35 solrigt
 31 halvskyet
 1 let skyet
 23 byger
 18 halvskyet
 11 solrigt
 3 skyet
 7 let skyet
 20 halvskyet

 15

 10

 5

 0

 -5 I alt 30 mm

 60

 45

 30

 15

 0

7

25

HUSK! 
AT SIDEN SKAL sendes som PDF

AF BRITTA SØNDERGAARD
soendergaard@k.dk 

Der er juletræ og lyskæder i 
caféen, og et halvt hundrede 
mennesker, hvoraf de � este 
er med i en gruppe af psykia-
tribrugere, er samlet til jule-
frokost i den røde murstens-
bygning, som udgør kultur-
huset i boligområdet Her-
redsvang i det nordvestlige 
Aarhus. I en gang står en 
gruppe tørklædeklædte kvin-
der og snakker. Det er torsdag 
e� ermiddag lige før jul i kul-
turhuset i det socialt belaste-
de kvarter med godt 3800 be-
boere, hvoraf halvdelen har 
anden etnisk baggrund end 
dansk, og hver tredje voksne 
står uden for arbejdsmarke-
det.

Kulturhuset ligger centralt i 
Herredsvang på et lille torv li-
ge foran den lokale Fakta-bu-
tik og er et knudepunkt for en 
stribe aktiviteter som biblio-
tek, beboergrupper, lektie-
caféer, kulturelle og politiske 
møder, teater og koncerter og 
e� er nytår også en jobformid-
ling.

I en sofa i et kontor på før-
ste sal sidder 29-årige Faisal 
Saeed iført sort hættetrøje og 
kasket og fortæller om de så-
kaldte rollemodeller i Her-
redsvang, der forsøger at 
støtte unge til et ungdomsliv 
med fritidsjob og uddannel-

se.  Faisal Saeed er en af i alt 
fem rollemodeller i Her-
redsvang. 

De er ansat otte timer om 
ugen og er mentorer for en til 
to unge hver. Faisal Saeed 
har de seneste � re år været 
mentor for tre unge og har 
hjulpet dem med at � nde fri-
tidsarbejde, lyttet til dem, 
når de havde det svært og for-
søgt at støtte dem i at holde 
fast i deres uddannelse.

Selv klarede Faisal Saeed 
sig generelt godt i skolen. Ef-
ter 10. klasse prøvede han 
kræ� er med forskellige ud-
dannelser som kok og gra� sk 
tekniker. På et tidspunkt 
mødte han en pædagog fra 
sin tidligere ungdomsklub, 
der spurgte, om ikke det var 
noget for ham at blive pæda-
gog. Han havde ikke nogen 
ungdomsuddannelse, men li-
gesom to andre i gruppen af 
rollemodeller lykkedes det 
ham at komme ind på pæda-
gogseminariet via en særlig 
brobygningsuddannelse. 
Han har nu arbejdet som pæ-
dagog det seneste halvandet 
år. Desuden driver han et 
vietnamesisk spisested sam-
men med tre andre.

”Jeg er født og opvokset i 
Herredsvang og kender man-
ge af de unge her. Området 
har forandret sig de seneste 
10 år. Hvor der tidligere var 
høj kriminalitet og en bande 

kaldet Trillegårdsbanden, er 
kriminaliteten i dag ikke no-
get, man mærker i det dagli-
ge,” siger Faisal Saeed.

Ikke desto mindre er der 
ifølge Faisal Saeed en lille 
gruppe, der hænger ud på 
torvet foran Fakta, og som 
kan blive fristet af det krimi-
nelle miljø. 

”Da vi begyndte som rolle-
modeller for � re år siden, dis-
kuterede vi, om vi skulle for-
søge at hjælpe de drenge, der 
allerede var havnet i krimina-
litet. Men den opgave var for 
svær. Vi besluttede derfor at 
hjælpe drenge, der måske var 
lige på kanten af loven, og 
som skulle have et skub i den 
rigtige retning. Vi spurgte en 
gruppe drenge, om de ville 
være med. Flere af dem ville 
gerne i gymnasiet, men de 
var ikke blevet erklæret egne-
de. Det lykkedes en gruppe 
på syv drenge at komme ind 
på gymnasiet, fordi en af de 
andre rollemodeller gav dem 
intens faglig hjælp i matema-
tik og fysik.” 

Siden er det lykkedes alle 
drengene i gruppen at fast-
holde deres uddannelse, 
blandt andet på grund af den 
intensive støtte fra en af rol-
lemodellerne, der har et sær-
ligt talent for at undervise i 
matematik.

Faisal Saeed forklarer, at 

han som rollemodel og men-
tor laver forebyggende arbej-
de, der kan forhindre, at de 
sociale myndigheder skal i 
gang med en mere krævende 
indsats.

”De � este i gruppen har 
egentlig ressourcestærke for-
ældre, men da vi begyndte 
havde de meget fravær i sko-
len, var sent ude om a� enen 
og gik nogle gange med de 
forkerte venner. Vi prøvede at 
få dem ind på et andet spor. 
Vi kørte med ud til Føtex og 
Rema 1000, så de kunne få et 
fritidsjob, og det lykkedes. 
Hvis de unge bruger tid på 
lektier og tre eller � re dage 
om ugen på at arbejde, så er 
der mindre tid til at omgås 
de forkerte,” fortæller Faisal 
Saeed.

Han forklarer, at nogle af 
de drenge, som rollemodel-
lerne hjalp, oprindeligt var 
nederst i hierarkiet blandt de 
unge i Herredsvang, fordi de 
ikke havde råd til at købe 
smart tøj.

Men de unge � k langt mere 
selvværd, e� er at de var kom-
met i gymnasiet og havde fået 
et fritidsjob. Faisal Saeed for-
tæller, at han som mentor 
spiller fodbold og går ture 
med de unge. Mentorerne 
satser også på at gå i teatret 
og vise deres såkaldte mente-
es udstillinger og andre kul-
turelle tilbud.

”Er der noget, de unge ikke 
kan lide, så er det pædagog-
snak. Men hvis vi taler sam-
men, mens vi laver noget, så 
kan vi lettere kommunikere. 
Jeg synes, vi har ha�  held 

med at give en gruppe unge, 
der måske var på kanten af 
de forkerte miljøer, et skub i 
den rigtige retning,” fortæller 
Faisal Saeed. 

Mange socialt udsatte områ-
der har de seneste år gjort 
brug af rollemodeller, der 
kan fungere som forbilleder 
for andre unge. Men hvor der 
tidligere har været en ten-
dens til at bruge ekskriminel-
le eller meget talentfulde un-
ge, så viser en rapport fra 
Center for Boligsocial Udvik-
ling, at rollemodellerne i sti-
gende grad er mere alminde-
lige unge.

”Vores rapport fraråder 
brugen af tidligere kriminelle 
som rollemodeller, blandt 
andet fordi erfaringerne har 
vist, at de er svære at styre. 
Vores undersøgelse viser og-
så, at en rollemodel ikke be-
høver at være et præmieek-
sempel på en ung. Rollemo-
deller kan også være helt al-
mindelige unge fra et lokal-
område, der måske ikke er 
gået i gang med en uddan-
nelse. Men de unge skal have 
nogle værdier og ambitioner, 
som andre unge kan spejle 
sig i. Vi kan også se, at det 
især er rollemodellerne, der 
tager et kvantespring, fordi 
der er nogen, der tror på 
dem,” siger seniorkonsulent 
Mette Fabricius fra Center for 

Boligsocial Udvikling, der er 
medforfatter til rapporten. 
Hun henviser til, at en grup-
pe piger fra Nørrebro, der er 
udpeget som rollemodeller, 
har holdt oplæg på folkemø-
det på Bornholm.

I kulturhuset i Herredsvang 
har boligsocial børn- og un-
gemedarbejder Miguel Mik-
kelsen otte års erfaring med, 
at rollemodeller kan gøre en 
forskel for unge i udsatte bo-
ligområder. Han peger på, at 
Herredsvang som � ere andre 
socialt belastede områder er 
inde i en positiv spiral, hvor 
� ere unge tager en uddannel-
se, og ungdomskriminalite-
ten falder. 

”Hvor kriminalitet og 
utryghed tidligere fyldte me-
get i boligområdet, så er der i 
dag en helt anden stemning 
end tidligere. Samtidig er an-
tallet af familier, der � ytter 
fra området, faldet markant 
de seneste syv år, fordi der er 
blevet tryghed i området.

Ifølge Miguel Mikkelsen 
hænger den øgede tryghed 
blandt andet sammen med 
de mange initiativer, der er 
taget for at få bydelens unge i 
gang med uddannelse, job og 
fritidsaktiviteter – herunder 
også rollemodellerne.

Rollemodelprojektet ko-
ster, hvad der svarer til en 
pædagogs fuldtidsløn om 
året, og spørgsmålet er, om 

det ikke er mange ressourcer 
at bruge på syv-otte unge og 
fem rollemodeller? Projekt-
leder Miguel Mikkelsen hen-
viser til den såkaldte Skan-
dia-model, der har beregnet, 
at samfundet kan spare milli-
ardbeløb ved at satse på, at 
færre havner uden for sam-
fundet. Samtidig viser bereg-
ninger fra Det Kriminalpræ-
ventive Råd, at et fængsels-
ophold koster 680.000 kro-
ner om året for hver indsat.

”Kan vi bare rykke syv-otte 
drenge væk fra at være på 
kanten af det kriminelle miljø 
og støtte dem til at få uddan-
nelse og job, så er det noget, 
der batter samfundsøkono-
misk og menneskeligt. Samti-
dig kan vi se, at idéerne fra 
mentorer og mentees spreder 
sig til andre unge i området. 
Når først de unge er fyldt 19-
20 år, er det o� e for sent at 
rette op på en kriminel løbe-
bane. Der er færre kriminelle 
end tidligere, men til gen-
gæld er kriminaliteten blevet 
hårdere, og det er blevet svæ-
rere for en kriminel at komme 
på rette spor igen. Derfor må 
vi gøre noget, mens vi kan,” 
siger Miguel Mikkelsen.      J                                                                                                                              

”Det virker at give unge på kanten af de 
forkerte miljøer et skub i den rigtige retning”
Hvor mange boligområder tidligere brugte ekskriminelle som rollemodeller, er � ere nu begyndt at bruge helt almindelige unge. Den 29-årige pædagog 
Faisal Saeed er en af dem. I � re år har han forsøgt at få unge i det udsatte boligkvarter Herredsvang ind på et bedre spor. Og det er lykkedes

VIDEO  Interview med 
Faisal Saeed på
k.dk/video

3Faisal Saeed er uddannet 
pædagog og har arbejdet 
som såkaldt rollemodel og 
mentor for andre unge i det 
socialt belastede kvarter 
Herredsvang i Aarhus i fi re 
år. Han mener, at den tætte 
kontakt til unge, der er på 
kanten til at begå kriminali-
tet, har betydet, at en grup-
pe unge i Herredsvang i dag 
er i gang med uddannelse 
og fritidsjob. 
– Foto: Niels Åge Skovbo/ 
Fokus.

Rollemodeller 
 3 En undersøgelse fra Center 

for Boligsocial Udvikling 
(CFBU) viser, at rollemodeller 
kan skabe positiv udvikling for 
de unge i et boligområde og 
for rollemodellerne selv. 
 3 Herredsvang er et af de 

boligområder, der arbejder 
med rollemodeller, som skal 
være forbilleder for andre 
unge som en del af en 
boligsocial indsats.
 3 Ordningen støttes af en 

pulje fra Landsbyggefonden 
med et årligt beløb, der svarer 
til en fuldtids pædagogløn. 
Puljen fra Landsbyggefonden 
evalueres af Vive ( Det 
Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd).
 3 Læs mere på www.cbfu.dk

Herredsvang 
 3 Herredsvang er et bolig-

område med store sociale 
problemer i Aarhus, men 
bydelen er på nogle områder 
inde i en positiv udvikling. 
Andelen af 24-årige, der ikke 
har en ungdomsuddannelse, 
er faldet fra 16,5 procent i 2012 
til 12,7 procent i 2016.
 3 Andelen af unge i Herreds-

vang, der er sigtet for krimina-
litet, har de seneste 10 år 
været mellem 0,6 og 0,3 pro-
cent mod 0,3 og 0,2 procent i 
hele Aarhus Kommune. 


