Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

Flamman Ungdomarnas Hus
Slutrapport

”En andra Chans”
”Grattis i efterskott juan, fick höra att du hade fyllt år.
Vill bara du ska veta att du är en underbar man som

utan dig hade många slutat
som luffare må gud hjälpa dig och din familj.

är kroksbäcks stolthet

Bästa juan inshallah du lever i hundrade år är
det något du behöver så är det bara och ringa
finns alltid där för dig. Ha det bäst grattis ännu en gång”
Sms : till juan från XXX

”Hej juan, jag vill bara tacka dig för att
du satte igång min lillebror i arbete..”

”du har ställt upp för mig och det betyder
mycket för mig. Jag litar på dig”

Bilagor
Flertal dokument
DVD – skiva med video
Dnr 63.3-0148/2009

Till Brå
Slutrapport

Dnr 63.3-0148/2009

”En andra chans”
Kartläggning
Projektet är ett brottsförebyggande projekt som har till syfte att hjälpa ungdomar som hamnat snett
och blivit kriminella. Vi vill att de ska våga förändra sig själva och engagera sig i en meningsfull
fritidssysselsättning istället för att drivas åt fel håll. Hyllie stadsdel är ett område med över 30 000
människor från många olika nationaliteter och kulturer. Här finns mindre områden såsom Kroksbäck
och Holma som har mycket sociala problem. Framförallt är ungdomsproblemen mycket stora och
likaså ungdomskriminaliteten. Ett 50-tal ungdomar är idag de som inte alls sköter sig i varken skola
eller på sin fritid. Många kommer från sargade hem och är ute de flesta vakna timmar av dygnet på
området och hittar på saker. Det har gjort att bland annat Kroksbäck, där Flamman Ungdomarnas
Hus ligger idag, är ett av de mest brottsaktiva områden när det gäller ungdomsbrott och framförallt
är brotten många ggr rätt så grova. Ett 20-tal av dessa ungdomar är de så kallade ”värstingarna” som
leder i princip allt i kriminellt väg framåt. Mot senare år har de dessutom organiserat sig mycket mer
från löst sammansatta grupper till mer gängliknande former. Rekryteringen till kriminella
organisationer har påbörjats och tydliga gängsymboler kan ses i området ofta. Dessa ungdomar är
mellan 12 – 20 år gamla.
Barn rekryteras in i gängen som springpojkar i allt från knarkhandeln till att hålla utkik för polisbilar
och civila polisbilar som de har god koll på. I kärnan av området där ungdomarna i princip idag har
full kontroll över området pågår all form av planering och droghandel. Ingen kan sätta sig emot då
människorna i området idag inte ens vågar anmäla brott begångna mot dem själva. De som har gjort
de tidigare har fått sina bilar brända och misshandlade så det i sig har skickat tydliga signaler och
man har nästan uppfostrat området till att vara rädda för konsekvenser. Brotten är vitt skilda och i
ansökan till detta projekt kan ni läsa mer om dessa samt se på tidningsartiklarna vi bifogat. De rör sig
om allt från cykelstölder till många bankrån i Malmö området. Skottlossningar, mordförsök,
mordbränder m.m. är ganska vanligt.
Malmö håller på att spåra ur när det gäller just gängkriminaliteten. Det har gått mycket snabbt och
varken polisen eller någon annan har riktigt hunnit med. Misslyckad integrationspolitik i de utsatta
områden vill folk se som förklaringar. Socialtjänsten i området har fått chanser med ungdomar som
varit 15-16 år gamla och misslyckats och bara några år senare har dessa ungdomar blivit unga
ledargestalter i tungt kriminella gäng. Dessa är bland annat de man kan läsa om idag som skjuter på
varandra i Malmö stup i kvarten. Samtidigt rekryteras unga killar som skapar sig ett namn genom att
springa ärenden åt betydligt äldre vuxna kriminella. Dessa otrygghetsproblem försöker Flamman
Ungdomarnas Hus i Kroksbäck att motverka och inte blunda för som så många andra tyvärr gör.
Kunskapen om denna problematik finns i området. Den kommer från egen erfarenhet i området sen
12 år tillbaka som föreningen funnits. Alla som jobbar på Flamman bor i Kroksbäck och känner till allt
och alla väl. Kroksbäck har en historia av ungdomskriminalitet sen 1990. Kunskapen kommer från
polisen som ständigt har temakvällar kring problem i området och har egen statistik. Kunskapen finns

och kommer från MKB fastighet som äger alla lägenheter i området. Stadsdelsförvaltningen som har
hand om området är också en aktör som ständigt arbetar mot detta och bland annat stödjer oss. Sist
men inte minst går den mycket väl att avläsa ur Brå:s statistik över brott i området.
När det gäller vårt projekt en ”En andra chans” så har vi kartlagt alla barn och ungdomar i Hyllie. Vi
ligger grannar med skolan i området och bor själva på området och dessutom har vi varit här i 12 år
så att vi tom känner familjerna och äldre/yngre syskon till problemungdomarna. Via intervjuer,
aktiviteter m.m. har vi lyckats komma fram till varför vi ville använda oss utav mentorer.
Man blir förvånad över hur många av de så kallade ”värstingarna” egentligen är ungdomar som är
goda i grunden men som hamnat så snett på grund av familjesituationer, ekonomi m.m. Sen drar de
dessutom med sig andra som balanserar på gränsen hela tiden.
Via vårt mentorprogram har vi velat fylla ut de som vi tror ungdomarna saknar många ggr och det är
just avsaknaden av vuxet stöd på många plan. Ungdomarna växer upp i antingen hem där avsaknad
av föräldrar finns eller i hem där föräldrarna finns och inte har arbete eller kan språket varpå
ungdomarna inte ser de som några direkta förebilder.
I kartläggningen har vi sett på exempel :
(fingerade namn, men verkliga personer)
Valle
Valle är 18 år idag och bor tillsammans med sin mamma. Pappan lämnade familjen efter att ha
misshandlat Valle och hans mamma i många år under uppväxten. När Valle är 10 år lämnar pappan
familjen och då flyttar Valle med sin mor till Kroksbäck. Mamman börjar använda droger. Hon har
också börjat prostituera sig. Valle är aldrig hemma och börjar umgås med andra liksinnade. Han
börjar ta droger och bland dessa anabola steroider. Den kriminella banan inleds. Vid projektets
början är Valle en av de mest respekterade och kriminella ungdomarna i området. Han kan ta
mobiltelefon och pengar från vem som helst på området ifall han känner för det. Vid ett av fallen så
stjäl han en mobiltelefon från en 12 åring. Pappan till 12 åringen kommer dit och vill ha tillbaks
mobilen och får lov att köpa den av Valle för 1000 kr.
Karem är idag 16 år och mycket rastlös. Han bor med sina två föräldrar och syskonskara i området
ganska trångbott. Karem lyckas inte alls i skolan och har ångest vilket han dämpar med att röka hasch
hela dagarna med sina vänner. För att fixa fram pengar rånar han andra ungdomar i området och
åker över till ”svenska områden” på en ”rånjakt” som han själv kallar det. Han säger att de flesta han
rånar och stjäl ifrån aldrig anmäler det eftersom han inte märkt något av det.
Salah är 27 år gammal och bor i bland annat i sin bil på området. Han har ett mobilt hem vilket
innebär att han går dit vinden för honom. Han är yrkeskriminell men inte en särskilt lyckad sådan.
Därför umgås han med barn och ungdomar som är mycket yngre än honom. Hos dessa har han
respekt och de springer hans ärenden. Han säljer droger och uppmanar barn och ungdomar att
utföra diverse brott åt honom på vilket han kan leva. De gör de för honom eftersom han är en
förebild, kriminell sådan. Han har dessutom kontakter med andra äldre gängmedlemmar i andra
stadsdelar som hälsar på honom emellanåt i området och då finns möjlighet till rekrytering.

Listan kan göras lång och denna typ av kartläggning har vi gjort för alla ungdomarna och försökt att
komma åt problemen hos var och en av ungdomarna.

Åtgärder/Genomförande
Den metod vi tänkte använda oss av är den vi själva tillämpat i många år i föreningen sen tidigare,
mentorskap. Att låta goda förebilder visa vägen för dessa unga kriminella killar och fånga upp dessa
är steg 1 för oss. Därför har vi samlat diverse ledare på föreningen som är goda förebilder. I många
andra projekt runt om i landet har man i liknande projekt valt att arbeta med förebilder som tidigare
själva haft kriminell bakgrund. Detta har vi också testat tidigare. Men vi har sett på mycket negativa
resultat av sådana projekt både hos oss och hos andra aktörer. Istället för att ungdomarna ska bli
hjälpta har det fått motsatt effekt. Vi valde därför enbart goda förebilder som mentorer med rätt
bakgrund. Våra förebilder är personer som också är uppväxta i samma områden men som valt den
rätta vägen och lyckats i saker som ungdomarna själva gillar såsom musik, film m.m.
Varje förebild fungerar som en mentor för ett antal ungdomar. Här finns lite skillnad mot vår
ansökan. För att kvalitetssäkra och ge varje ungdom en bra chans med varje mentor så insåg vi att vi
var tvungna att sänka antalet ungdomar per mentor. Så istället för att en mentor ska ha 6-10
ungdomar så har de istället 3-4 ”aktiva” och resten upp till 10 stycken är ”passiva”. Med ”aktiva”
menar vi de som är i absolut behov och oftast är dessa de så kallade ”värstingarna”. Med ”passiva”
menar vi de som balanserar på gränsen och som inte behöver lika mycket mentorskap men mer en
plats att vara på och få ta del av det vi erbjuder inom projektet. Detta blev mer rätt eftersom de som
behöver mycket tid får det och de som behöver mindre får det.
•

•

•

I Steg 1 så har vi aktivt sökt upp ungdomarna som är i området och som mer eller mindre
allihop varit i vår förening vid någon tidpunkt. Vi har kommit i kontakt med ungdomarna via
skolklasserna som vi har daglig kontakt med. Vi har kommit i kontakt med ungdomarna via
MKB fastighet vilka vi samarbetar med. Uppsökande verksamhet har fungerat genom att vi
mentorer själva sökt upp ungdomarna på deras fritid och uppmanat dessa att delta i våra
aktiviteter som vi lockat med. Vi har också via föräldrarna tagit kontakt med ungdomarna.
Genom socialtjänsten och kriminalvården har vi också tagit oss an en mängd ungdomar.
Rent konkret har en mentor sökt upp en grupp ungdomar och erbjudit utbildningar i musik,
roller i filmer, möjlighet till utflykter och aktiviteter. När ungdomarna har nappat har vi sedan
låtit de gå igenom kartläggningsprocessen.
Kartläggningsprocessen – Här har vi när ungdomarna väl kommit till oss erbjudit ett
introduktionsmöte med en mentor. Under mötet har man pratat med ungdomen om hans
historia, nutid och framtidsplaner. Efter kartläggning har vi fortsatt till nästa möte där vi har
erbjudit ungdomen en plan där en kombination av vad ungdomen vill och vad vi vill sätts
ihop till en inte alltför långsiktig plan. Via flera samtal med varje individ har vi både kommit
individen närmare samtidigt som de har blivit lättare att lägga fingret på var problemen
ligger idag och vad vi kan göra åt dessa ihop.
Planen – Denna består av ungdomens egen plan om vad han/hon vill och vår plan där vi
hjälper till att klargöra vad vi tror skulle kunna hjälpa hans situation idag. I planen ingår

arbetsväg att uppnå ett mål. Vill man ta körkort? Vill man ha egen lägenhet? Vill man ha ett
jobb? Behöver man stöd och hjälp på sin fritid? Vill man ta sig in på en utbildning? Behöver
man hjälp med sitt förhållande eller sina föräldrar? Listan kan göras lång och vi har försökt
hjälpa ungdomar i allt från att skaffa ett husdjur till att ordna jobb och lägenhet.
•

Kontraktet – I kartläggningsprocessen har vi till slut tagit fram det som vi kallar för
”Kontraktet” vilket är ett kontrakt mellan mentor och ungdom. Detta skrivs på av ungdomen
och när detta är gjort så sätts planen i verk. Kontraktet är inget kontrakt i lagens mening utan
ett kontrakt som bygger på förtroende och respekt mellan ungdomen och mentorn.

Under ett års tid har mentorn försökt hjälpa ungdomarna på alla plan han kunnat. Vi har via vårt
stora kontaktnät gjort allt för att mentorn skall kunna få det stöd han behöver.
• Mentorerna som har varit 15 stycken har fått använda sig av ganska fria tyglar när det gäller
att hjälpa ungdomarna. Just att mentorerna inte har haft kriminell bakgrund alls har gjort att
vi kunnat lägga det förtroende som krävs för att de ska kunna ha fria tyglar. Vi har sedan
dokumenterat vad som fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra.
• Samtal – Extremt många samtal har genomförts under ett års tid med alla ungdomar som
deltagit. Man har pratat i möten, telefon och över internet många ggr på ungdomarnas
villkor. Mentorerna har agerat bollplank och stöd i många fall.
• Studiecirklar – Grupparbeten för ungdomarna har anordnats 2 ggr i månaden under hela
året. Här har vi pratat om droger och annan problematik på området samt i ungdomarnas liv.
Bara samtal har tagit ungdomarna framåt enormt mycket när det gäller mognad och
förståelse i hur de lever.
• Föreläsningar – En mängd föreläsningar har hållits för ungdomarna om vikten av att göra rätt
för sig samt att ta sitt liv framåt. En av de duktigaste är en fd kriminell föreläsare vid namn
”Alben” som gjort hela resan och nu inte bara föreläser utan verkligen lyckas omvända
ungdomar. Han har inte agerat mentor utan föreläsare och cirkelledare.
• Utflykter – Aktiviteter i form av lockelse samt belöning har gjorts i flertalet. Dessa är otroligt
viktiga då man måste förena nytta med nöje när det gäller barn och ungdomar och särskilt
när det gäller att få in ”värstingarna” till vårt projekt.
• Samarbete i projektform med Polisen i 6 månader på området. Polisen har haft särskilda
insatser mot just dessa ungdomar som vi arbetar med. Då har polisen varit hos oss 3-6 ggr i
veckan och samtalat med ungdomarna och oss. Vi har också haft tät kontakt med polisen i
fall av tips. När projektet avslutades med polisen efter 6 månader hade vi en stor dialogkväll
med polisen.
• Samarbete med SDF Hyllies socialtjänst kring flertalet ungdomar
• Samarbete med MKB fastighet gällande uppsägningar av multikriminella ungdomars
skadegörelse och vandalisering på området som lett till tapp av hyreskontrakt för familjer.
• Samarbete med kriminalvården gällande ungdomar som blivit dömda/fängslade.
Mentorernas egna åtgärder
•

Råd och stöd i diverse problematik dagligen. Ungdomar ringer och mår dåligt till våra
mentorer om deras tillvaro. Ett förtroende har byggts upp mellan ungdomen och mentorn.

•

•
•
•

•
•
•
•

Dessa tungt belastade ungdomar ringer inte bris direkt. Mentorerna har i åtskilliga fall fått
övertala ungdomarna att låta bli diverse planerade kriminella handlingar. Vi har
dokumenterat att vid minst 10 olika rätt säkra fall av planerad kriminell handling har det inte
blivit något av på grund av att mentorerna ryckt ut. Med råd och stöd har mentorn också
lyckats nå ut till ungdomen att allmänt lugna ner sig och ge sig själv tid och en ärlig chans till
förbättring. Nästan alla ungdomar vi har planen och kontraktet för har sagt att om de lyckas
nå sina mål i planen så är de redo att lägga ner den kriminella banan.
Mentorerna har fått gå åt hårt åt droganvändningen som vi tror gör att många av
ungdomarna hamnar i ekonomiska trångmål. I allt från att mentorerna fått råda ungdomarna
till att sluta till att vi har bokstavligt följt med dem och gjort drogtester.
Mentorerna har medlat inom ungdomens familj eller mellan brottsoffer och ungdomar.
Mentorerna har varit till hjälp för kriminalvård och polis i diverse fall där man antingen hjälpt
en ungdom framåt eller hjälpt polisen med tips när saker inte fungerat.
Mentorerna har följt med ungdomar ut på bio, middagar och stan. De har också ägnat fritid
med ungdomarna där de tillsammans har grillat och haft kul. Då har de varit en mentor eller
flera ihop med sina respektive ungdomar.
Mentorerna har tagit med ungdomar till idrottsrörelser där de har börjat träna. Man har
hittat hobbyn åt ungdomarna och följt med dessa dit.
Ungdomarna har fått hjälp i sin vardag med allt från att söka socialbidrag till att gå till arbets
och utvecklingscenters i Malmö för hjälp att hitta jobb.
Vår egen jobbcoach som vi har i samarbete med SDF Hyllie har hjälpt ungdomarna till en
bättre framtid genom att ordna jobb åt ungdomarna.
Vi har ställt upp för ungdomarna i deras jakt på allt från en egen laglig cykel till en lägenhet.

Man kan sammanfatta mentorernas arbete i form av att de har fått gått fritt till eftersom detta är
arbete man inte bara kan göra utefter en mall. Varje ungdom är en egen individ med olik historik
från andra och olika behov. Vi har fördelat ungdomarna till rätt mentorer där vi tyckt att de skulle
passa och därefter har mentorerna fått chansen att hjälpa ungdomarna på sitt sätt. Just detta är
styrkan med denna form av arbete.
•
•
•

Utflykter till Tivoli i Köpenhamn samt Tosselilla Sommarland har också gjorts under
ågärder.
Tröjor har tryckts upp med nej till droger och våld samt andra trycksaker för projektet.
Stormöten med föräldrar har hållits ett par ggr.

Den målgrupp som allt ovan har inriktats mot är en egentlig målgrupp på 12-20 år. Däri har vi
däremot gjort olika saker för olika åldrar och de så kallade värstingarna är från 14-20 år.
Att ta ungdomarna från gatan in i fritidsverksamhet är det i sig brottsförebyggande arbete. Ju fler
timmar de är hos oss och inte hänger ute och nyttjar droger eller hittar på annat är en vinst för oss
och de själva. Mentorernas särskilda insats i projektet med de allra värsta killarna i snart ett år har
varit otroligt givande och minskat brotten för många individer avsevärt för att inte tala om eventuella
brottsoffer. Vi kommer till det längre fram i rapporten.
Genomförande / Ågärder

Tidsramen för detta projekt har varit 1 år med avslut nu sommaren 2010. Vi har haft en mängd olika
aktörer i projektet och dessa har varit ansvariga för olika saker.
Juan Paez är ordförande i föreningen och högst ansvarig. Han har utsett Rafi Farouq till projektledare
som i sin tur fördelat ansvaret på alla mentorerna. Tillsammans har vi också lagt hela projektplanen.
15 stycken mentorer har var och en tilldelats ungdomar. 10 av mentorerna har fått de så kallade
värstingarna medans de andra 5 har fått flertalet av de ”passiva” ungdomarna. De som har arbetat
med de passiva ungdomarna har haft fler till antalet ungdomar och inte engagerat sig i samma höga
utsträckning som de som haft de ”aktiva” killarna. För detta har inte behövts för de passiva killarna.
Men även de mentorer som haft de ”aktiva” ungdomarna har haft några stycken av de ”passiva” som
oftast gått i grupp med de ”aktiva”. En väldigt bra sak för oss var just att vi kunde få bättre
uppslutning av en hel grupp då de såg att ledargestalterna ställde upp i detta och hade en mentor. Då
följde de andra med och därför var det bra att just en mentor fick ta sig an en specifik grupp.
Mentorerna har haft krav på sig att dokumentera som vi i sin tur fått följa upp. Mentorerna har fått
rapportera kontinuerligt om saker som fungerat och inte fungerat. Åtgärderna som genomförts har
alla varit med och genomfört.
Eftersom vi också haft föreläsare, lärare, nattvandrare m.fl. i projektet som har hjälpt oss emellanåt
så har vi fått kalibrera ihop personal beroende på händelse. Alla har mer eller mindre varit med vid
de större temakvällarna och föräldrar möten. Annars har mentorerna haft kontakt med projektledare
och informerat veckovis i möten eller telefonsamtal om hur det har gått med ungdomarna. Under
den tid mentorerna inte varit med ungdomarna så har vi haft ungdomarna i vår ordinarie verksamhet
för det mesta. Där har de fått utbildning i musik, film, dans och mycket mer.
Det som inte fungerat bra är också något vi vill belysa genom några exempel.
• Två stora föräldrar möten vi har lagt mycket krut på har vi i princip totalt misslyckats med
eftersom vi förväntat oss upp emot 100 föräldrar och vi har haft ca 20 var gång. Det har varit
alldeles för svalt från föräldrarnas sida och detta är vår erfarenhet sen tidigare också. Vi
tycker att det för dåligt och har sökt upp många föräldrar som verkligen inte velat ta något
ansvar eller kännas vid deras barns problematik fastän både socialtjänst och polis varit
inkopplade.
• Ett antal av mentorerna har inte varit helt rätt för killarna och de har tagit tid att upptäcka.
Sen när man väl upptäckt det så har en hel del tid och kraft redan slösats på innan man gör
bytet för en ungdom till en annan mentor. Detta har ju varit tufft att sen börja om på ny kula
för en ny mentor med en ny ungdom. Så ett antal ungdomar har hamnat i kläm vilket blivit
ett problem då ett par av dem då valt att inte komma tillbaka. Ett misslyckande helt klart för
oss alla. Dock är dessa ungdomar få till antalet om man jämför med alla som vi haft hela året.
Vi skulle kunna varit mer noggranna i sammanförning av ungdom – mentor, men det är lätt
att vara efterklok.
• Samarbetet med socialtjänst är inte alltid så lyckat eftersom de ligger på ett helt annat plan i
hur de arbetar och tänker. Många ggr så sitter 3-4 anställda och diskuterar en ungdoms
problematik på socialtjänsten och kommer fram till förslag för ungdomen som är förlegade
och inget ungdomarna alls stödjer. Då rinner allt ut i sanden till slut. Det är inte lätt att hitta
på saker från ett kontor utan att samverka med ungdomarna.

Vidare skulle vi vilja lägga till fler punkter under åtgärder/genomförande
•

Vi har varit med vid rättegångar mot flertalet ungdomar och hjälpt dessa både vid fällande
dom och friande. Vi har ställt upp med råd, stöd och även hjälpt deras föräldrar.
• Vi har ställt upp som stöd för ungdomar som dömts till fängelse, både ungdomsfängelse och
vuxenfängelse. Vi har haft kontinuerlig brevkontakt med ungdomarna som suttit häktade och
hjälpt dessa under den svåra tiden vilket vunnit oss deras förtroende. När de sedan kommit
ut har de varit mycket mer tillmötesgående och på köpet har vi vunnit över deras kamrater.
Vi är en otrolig källa som polisen, socialtjänst och kriminalvården alla borde använda bättre
eftersom vi är de som har tätast och bäst kontakt med ungdomarna.
• Vi har lagt och ordnat avbetalningsplaner för ungdomarna till brottsoffer istället för att låta
deras skulder växa och på sikt inte ge dem annat val än att fortsätta med kriminalitet. Med
avbetalningsplanerna vi lagt upp för ungdomarna har de sedan velat göra rätt för sig och
känna att det finns ett hopp. Exempel bilaga finnes.
• Vi har varit med och drogtestat ungdomarna som de ställt upp på helt friviligt efter samtal.
Vi skickar med några bilagor som är relaterade till alla åtgärder/genomförande. Vi skickar också med
lite filmmaterial som är relaterat.

Aktörer
Först och främst är alla ledare i föreningen de som är aktiva inom projektet på olika sätt.
Projektledare är Rafi Farouq som jobbat på föreningen i snart 10 år. Juan Paez är ordförande och
högst ansvarig. Våra ungdomsledare har också bidragit och varit med i projektet hela vägen.
Vi samlade en mängd personer som ville ställa upp som mentorer och valde därefter nästan 15
stycken som vi tyckte var lämpliga, många från Hyllie men även andra stadsdelar.
De som låg närmast till hands och har varit viktigast under arbetet är de som vi kan ge som exempel.
Juan Paez
Grundare av Flamman Ungdomarnas Hus. Har arbetat med barn och
ungdomar i hela sitt liv. Är idag en outtalad mentor och andra pappa åt alla
barn och ungdomar i Kroksbäck. En eldsjäl utan dess like som prisats för det
av diverse stiftelser. Han ställer upp för ett antal ungdomar under projektet.

Mohammed Yassin
Mohammed har arbetat med ungdomsfrågor under många år och är en sådan förebild som
ungdomarna verkligen får kontakt med och binder band till. Hans glädje och energi smittar av sig på
ungdomarna och han är den som ställer upp för de i vått och torrt. Har mycket erfarenhet av
föreningsliv och arbetat i många år med större projekt bland annat via arvsfonden och
ungdomsstyrelsen.
Juanito Paez
Son till Juan Paez och har varit med sedan föreningsstarten. Juanito
brinner för barn och ungdomsfrågor precis som sin far och har mycket

att ge tillbaks till området och ungdomarna. Han driver bland annat egna företag som sysslar med
musikproduktion och är med i bandet Advance Patrol som är ganska kända på rapscenen i Sverige.
Han arbetar också för Sveriges radio som radiopratare. Juanito avsatte otroligt mycket tid åt
ungdomarna under hela året.
Tomas Engdahl
Arbetar som filmare och har gjort mindre och större
produktioner åt bland annat SVT. Han har gjort en hel del
ungdomsfilmer och har mycket historik inom idrottsrörelser
samt föreningsliv. Tomas pondus och karaktär gör att
ungdomarna ser upp till honom och lyssnar på honom när
han försöker bana väg för dem i samhället.

Fredrik Götze
Arbetar idag inom MKB fastighet som är hyresvärden på området. Han har jobbat över hela Sverige
med ungdomsfrågor. Inte många kan matcha hans meritlista av antal större föreningar han arbetat
för eller tillsammans med i både Sverige, Spanien, USA, Mexico m.fl. I Sverige har han bland annat
jobbat med fryshuset i Stockholm. Han är idag ”social nätverkare” för MKB vilka vi samarbetar med.
Han var villig att ställa upp för oss som mentor.
Edon en av ungdomarna som jobbar hos oss svarar på några frågor :
Edon Ilazi
Vad har du för roll i Flamman ?
Min roll i flamman är att ta hand om ungdomar så att dem trivs här
istället för att hitta på dåliga grejer ute på området.
Hur har tiden i Flamman påverkat ditt liv?
Jo det har påverkat mig väldigt mycket för om jag inte hade växt upp
och jobbat i Flamman så vet jag inte själv vad jag hade gjort med mitt
liv.

Dessa här är individer som har en mängd erfarenheter och är väldigt olika som personer dessutom
men knyter an till varandra alla via sin brinnande passion för att hjälpa andra människor och
framförallt ungdomar.
MKB Fastighet
Den lokala hyresvärden i området som äger alla lägenheter och som vi samarbetar med kring alla
boendefrågor och barnen och ungdomarnas problematik i området. MKB är en partner som vi

arbetat med under många år och som verkligen bryr som om områdets bästa. MKB har hjälpt oss
med en del utflykter och sitt kontaktnät.
SDF Hyllie
Stadsdelsförvaltningen som försöker göra allt i sin makt att hjälpa oss i vårt arbete framåt.
Stadsdelen har ställt upp för oss med avlönade tjänster så att vi kunnat arbeta med bland annat just
detta och de har även bidragit med lokaler.
Polisen
Vi har bland annat haft mycket tät samarbete med polisen i 6 månader i projektform för att komma
tillrätta med ungdomsproblematiken. Och för första gången har vi kunnat prata dialog istället för
bara aktioner från polisens sida. Mycket lyckat.
Föreningar i området
Vi har samarbetat med många olika föreningar i området bland annat Lyktan och diverse kultur och
nationsföreningar. Detta för bland annat kommunikation ut till föräldrarna och för föräldrar träffarna
samt temakvällarna.
Effekter

Målet var att vi skulle ta oss
an 50 ungdomar som på
olika sätt hamnat i denna
problematik som vi har
beskrivit. Men i grund och
botten handlar det framför
allt om precis 20 ungdomar
som är de som haft mycket
problem och är
ledargestalter i olika
grupperingar. De andra är
följeslagare och skulle
verkligen kunna nöja sig med att spela fotboll och spela tv-spel på sin fritid bara deras ledargestalter
gjorde så. Alla 20 är killar och i princip allihop har varit häktade och många av dem har varit det
flertalet ggr. Fem utav dessa killar har dessutom suttit inne i antingen ungdomsfängelse eller ett
vanligt fängelse. Listan på antal brott de begått och hur pass grova är verkligen skrämmande. Men
man kan inte bara säga att polisen och lagen ska ta hand om dessa eftersom det uppenbarligen inte
är tillräckligt.
I vår målplan ville vi att de 30 ”passiva” skulle vara så mycket som möjligt i vårt projekt och
verksamhet, samt att även de skulle få den hjälp som behövdes. Men att vi absolut var tvungna att
göra något åt de andra 20 värstingarna var helt klart.

Av de 20 är 8 stycken över 18. Alla var arbetslösa. Sex stycken gick på gymnasiet, 5 stycken i
högstadiet och resterande gjorde ingenting. Vår plan var att minska deras brottsaktivitet och få de på
rätt köl så långt det bara gick. Vi ville uppnå så mycket som möjligt i deras plan med oss.
•

•

•

•

•

10 av ungdomarna ville ha ett jobb men var inte ens i närheten av att kunna ordna ett själv.
Flertalet stod ju dessutom utanför skola så ingen ekonomi fanns överhuvudtaget för dessa.
Ett CV kunde de inte ens stava till krasst sett. Via vår jobbcoach och ett otroligt engagemang
via mentorerna så lyckades vi ordna 1 åriga heltidstjänster på serviceförvaltningen i Malmö
åt 2 av killarna som var över 18. Åt ytterligare 3 stycken ordnade vi deltidstjänster på bland
annat Burger King samt MKB. 2 stycken gav vi själva jobb åt eftersom de visade framfötterna
och var duktiga med barn. Dessa blev timtjänster. Vi tror att jobb är nyckeln till mycket av
problematiken. Så fort killarna började tjäna egna pengar så började man prata om helt
andra saker och man såg att deras väg började förändras. Drog användningen minskade. Man
slutade hänga med vännerna dygnet runt utan skötte ett arbete. Med pengar kunde man
lämna förorten oftare om helgerna och hitta på roliga saker istället. En del fick flickvänner.
Pengarna betyder verkligen mycket för förortskillar som oftast har det svårast med den
biten. Resterande 3 stycken fick vi in i jobb men det tog slut lika fort. Vi försökte verkligen
med dem men kom inte särskilt långt. Vi fick in en av dem på en väktarutbildning men han
kunde inte fortsätta pga av att han varit dömd och hade skulder hos kronofogden.
2 av killarna kunde vi via jobbcoachen få in i skolan igen. En av dem fick börja på komvux och
den andra återupptog gymnasiet. Han fick då göra en längre praktik hos oss samtidigt som
han gick 2 dagar i veckan i skolan. Det klarade han av betydligt bättre. Då hade vi ett samspel
med hans lärare hela tiden som kollade upp honom hos oss.
1 kille gjorde samhällstjänst hos oss vid 2 tillfällen. Vi satsade mycket kraft på honom och
försökte verkligen hjälpa honom. Han hade rånat samma offer i området vid 3 tillfällen. Slagit
offret och stulit jacka, mobiltelefon och pengar. Rånoffret kunde inte gå ut och var
skräckslagen och mådde mycket dåligt. Till slut medlade vi och lät de mötas inför våra ögon
och fick den här ”värstingen” att be om ursäkt och lova att aldrig mer störa offret. Det
betydde väldigt mycket för hans föräldrar och oss. Det har gått 6 månader sen dess och
offret har faktiskt inte blivit störd något mer. Dock har vi ändå misslyckats med denna 17
åriga ”värsting” eftersom han trots ett kontrakt, och trots alla löften ändå föll dit och sitter
nu i ungdomsfängelse. Det blev ett bankrån som blev fallet. Mentorn tog det ganska
personligt och mådde själv dåligt utav det eftersom han lagt ett enormt engagemang på just
denna individ. Vi offrade oss flera stycken för honom och det var många turer med allting.
Vi ordnade lägenhet åt en av dessa killar och samma kille har vi ordnat jobb för också så hans
liv blev ganska förändrat speciellt då han träffade en tjej kort därpå. Från att ha varit en av de
tyngre killarna så blev han otroligt harmoniserad och lugn.
En av de som vi faktiskt inte alls trodde skulle gå så långt gjorde verkligen det. Han har
engagerat sig i att bli en ledarfigur i ett kriminellt nätverk i Malmö. Det tråkiga för oss är att
han dessutom var rankad av oss som en ”passiv” kille. Där gjorde vi bort oss kanske men det
är inte så lätt eftersom resurserna varit otroligt knapra och vi inte varit så många till manskap
samt att tiden inte räckt till riktigt heller. Den typ av brott han deltagit i på senare tid som
han dessutom blivit frikänd för går att läsa i en av de värre nyhetsartiklarna 2010.

•

•

•

•

•

•

•

•

Vänskap har utvecklats mellan flertalet ungdomar och deras mentorer och även nu efter
projektets slut har mentorskapet fortsatt precis som innan vilket är ganska kul. Effekten är
att dessa killar nu har vuxna förebilder i sitt liv som verkligen hjälper dem.
Vi har fått 2 killar att sluta med droger och misstänker att endast hälften av de 20 använder
droger. Vi fick en del att ställa upp på drogtester. Dessa 2 killar som slutade helt var också
frivilliga med kontinuerliga drogtester. För dessa killar har vi också ordnat jobb hos oss som
extrahjälp vid olika lov och tillfällen. Sommaren 2010 vid detta projekts avslut så har vi 10
stycken sommarjobbare hos oss, både ”passiva” samt ”aktiva” killar. Men grundkravet har
varit att man inte ska ha varit dömd när man jobbar avlönat hos oss och vi har försökt hålla
oss till det så långt som möjligt. Därför har vi också i högsta utsträckning fått ungdomarna till
att beställa ut utdrag ur polisregistret innan de jobbar för oss. OBS se bilaga
Vi tycker att effekterna är otroliga. Vi har sett samma killar år efter år och ingenting har hänt
dem annat än negativt. Hos oss och med våra mentorer har saker och ting verkligen börjat
hända. Vi har inte utfört några mirakel utan bara agerat förebilder, ordnat jobb och skola åt
dem samt hjälpt till i vardagen för dessa killar. Man ser helt klart stor skillnad i skrivande
stund på många utav killarna. Idag sitter vi ganska förbluffade över hur enkelt det egentligen
kan vara och varför inte fler har satsat på detta i hög utsträckning runt om i landet. Just att vi
kunnat ge ungdomarna något som jobb är bland de bästa för dem.
En annan effekt som vi kan känna av är att vi via våra presentationer av vårt arbete för bland
annat MKB:s ledning ändrat deras uppfattning ganska mycket och från att ha haft en tråkig
inställning och stor hopplöshet har de istället börjat arbeta tillsammans med oss mycket mer
och stött oss nu i vårt arbete med de mindre barnen som vandaliserar.
Vi gjorde även en presentation nyligen om vårt arbete för Hyllie kommunfullmäktiga och
bland annat ordförande Freddie Åkerblom. Även här blev inställningen när de såg vilket
arbete vi gjorde med att göra ungdomarna drogfria, helt annan och mer insatser lovades.
Även socialtjänstens chef deltog.
En kul effekt är att fler föräldrar kom ner till föreningen och tackade oss personligen för
arbetet med deras barn. Men fler innebär bara 3-4 stycken då vi tidigare knappt haft någon
som gjort just detta.
En av de bästa grejerna vi hört är i samarbetet med polisen i den trygghetssatsning de gjort i
området. Antal ungdomsbrott sjönk enligt polisens statistik när de var i området och
samtidigt bedrev vi vårt arbete. Vi märkte ju själva av att våra killar slutade med många av
grejerna de gjorde innan. Bland annat skrev vi ju tidigare att vid minst 10 tillfällen lyckades vi
förhindra att ungdomarna i början av projektet skulle göra vissa brott.
En baksida är att när vi var så insatta med ledargestalter och värstingar så fick de ”passiva”
killarna mer utrymme därute och klev själva upp. Dock blev dessa brott inte alls av samma
karaktär som de så kallade värstingarna sysslat med. En annan baksida är att minst 6 av
killarna fortsatt är brottsbenägna. Men vårt projekt slutar inte här och vi måste slita för att få
fortsatt stöd så att vi kan fortsätta jobba med dessa killar som samhället blundat för. Vi kan
inte blunda mycket längre eftersom vi inte kommer undan längre oavsett om vi bor långt
ifrån i ett fint villaområde.

Effekterna på detta projekt har varit mer mätbara genom vårt arbete vi gjort och de resultat vi sett
snarare än statistiskt som är otroligt svårt att mäta i just detta projekt. Det är svårt att anta hur
många brott en viss individ hade gjort om vi inte gjort det vi gjort för honom. Däremot ser i princip

hela området, föräldrarna, och vi samt killarna själva vad som förändrats och gjorts. Via just nämnda
aktörer samt MKB, SDF Hyllie och mentorerna förstår vi att effekterna berott på åtgärderna.
Vårt arbete sprids idag på många olika sätt. Vi har filmmaterial som vi använder oss utav i andra
områden och skolor samt på diverse föreningar. Vi har musikgrupper bildade utav flertalet av dessa
ungdomar som nu får uppträda på Malmöfestivalen i år och runt om på olika scener i Malmö. MKB
har på sina stormöten pratat om oss och vårt arbete för alla deras stadsdelskontor. Vår hemsida är
ett sätt att sprida vårt arbete på.
Vi har förorter i Sverige. Människor från vitt skilda länder och kulturer har samlats i mycket små
områden i samma byggnader och trappor. Om en svensk och en dansk bor grannar uppstår ibland
konflikter eller baktalande och kulturskillnader. Det är ganska naivt då att tro att allt bara ska funka i
en trappa i en förort där ett 10-tal barnfamiljer i varje trappa är av kanske 4-5 olika nationaliteter.
Kurder , afghaner, albaner, bosnier m.fl. har fösts ihop. Svenskarna har flyttat ut. Språket och
kulturen är omöjlig för många utav de som bor här att ta till sig. Jobb finns inte eller är mycket svårt
att få. Utanförskapet är stort.
Att låta såna här områden få finnas till utan att man dessutom sätter in rätt resurser är en tickande
bomb. Man ser det idag i Göteborg med bränderna och stenkastandet. Man ser det i Malmö och man
ser det i Stockholm. Det sprider sig och idag kan knappt en ambulans ta sig in i ett område vilket är
helt galet.
Varför blundar vi för det och låter det fortgå. Problemet har redan blivit för stort att tackla och vi
undrar hur långt det ska få gå då människor i Malmö idag mår dåligt över osäkerheten. Dagens gäng
är inget nytt kriminellt som dykt upp. Det är ungdomar som växt upp ihop och är utanförskapets
skörd som nu blomstrar. Det är inget som polisen kommer kunna göra ett dugg åt eftersom
problemet är alldeles för stort. Insatserna ska komma tidigt och det är just det som vi känner att vi
bidrar med. Det är ett brottsförebyggande arbete.
Så den lärdom vi drar är att det inte mycket som behövs för att rädda upp stora delar av våra
framtida ungdomar och områden samt allas välfärd och välbefinnande. Är vi villiga att satsa enorma
pengar på ungdomar som sitter i fängelse eller kan vi ta en bråkdel av de pengarna och sätta på
tidiga insatser? Det är nu det gäller för imorgon kommer vara försent.
Lärdomarna är otroligt många och alla har vi genomgått en resa. Mentorerna har haft sin utveckling
och flertalet av dem har fått ut väldigt mycket. Lärdomarna om varför det har blivit som det har blivit
i dessa områden har ökat för oss och gjort att kunnat göra ett bättre arbete genom att angripa
problemet rakt på och direkt. Kunskapen och medvetandet hos föräldrar och boende i området om
sådana insatser som ”en andra chans” har ökat ordentligt.

Vi tackar brottsförebyggande rådet hjärtligt för det stöd vi har fått och hoppas att vi kan få fortsatt
stöd för utveckling.
Önskas något i form av komplettering eller annat så tveka inte att höra av er till oss.

Mvh
___________________
Juan Paez
Ordförande
Flamman Ungdomarnas Hus
Kontakt
Telefon : 0702-027443
Flamman.1@telia.com
www.flammanhyllie.se

_____________________
Rafi Farouq
Projektledare

Rafi Farouq
Telefon: 0739-094634
ifarqouraf@hotmail.com

Flamman Ungdomarnas Hus
Hyllievångsvägen 6
216 25
Malmö

Bilaga
En mentors brev
Fredrik Götze
Mentorsprojektet ”en andra chans”

I min roll som social nätverkare jobbar jag ofta och mycket nära eldsjälar och föreningar i de områden som jag
är aktiv inom. På Kroksbäck har vi på MKB under en längre tid jobbat tillsammans med Flamman Ungdomarnas
Hus. Juan som är ansvarig är som en extra pappa för många av områdets ungdomar och kanske speciellt för de
ungdomar som kommer från hem med vissa sociala problem.
Flamman är den plats på området som man alltid kan gå och prata med någon eller göra någon fritidsaktivitet
oavsett om du ses på som ett problembarn eller inte.
Då Flamman lade fram sin ide om att starta ett förebildsprojekt för de ungdomar som blivit dömda för något
brott eller på annat sätt hamnat på kant i sin miljö så tyckte jag att detta lät som ett mycket bra sätt att försöka
nå dessa ungdomar och att ge ungdomarna positiva förebilder som kanske inte alltid är fallet med deras
föräldrar.
Då jag tillfrågades om att vara mentor/förebild för några av dessa killar tog jag det väldigt positivt att jag sågs
som en lämplig vuxen från området.
Då jag är aktiv inom boxningen så började jag ta med mig killarna på boxningsträning 2-3 ggr i veckan. Jag
hämtade och skjutsade killarna så att de inte skulle distraheras på väg till eller ifrån träningen.
Boxningsträningen är ett bra redskap då det är mycket disciplin och hård fysisk träning. En av killarna slutade
röka direkt efter första passet. Vi hade även djupare samtal ibland när vi gick ut med min hund i skogen.
Det var med glädje som jag tog del av de unga killarnas tankar och känslor. Även om inte alla killar jag hade
kontakt med valde den rätta vägen så än idag har vi kontakt och pratar. Det ser på sin mentor fortfarande som
en väg ut ur sina dåliga livsval.
Men man ska lägga stor vikt vid killarna som väljer om sin livsstil. Jag har ett positivt exempel på en kille från
närområdet som idag läser till brandman.
Att Flamman kräver ett kontrakt av varje ungdom som väljer att ingå gör att det känns mer som ett frivilligt
steg av individen, och om de strular under projektets gång kunde jag finna nytta i att gå tillbaks till kontraktet
och diskutera de punkter man kommit överens om.
Jag ser ”en andra chans” som ett mycket bra verktyg att jobba med de ungas dragning mot de kriminella
gängen. Då man erbjuds en gemenskap i ett positivt ”gäng” där ledarna är personer accepterade och
respekterade på området. Dessa har också ett stort nätverk som kan hjälpa den aktuella individen att finna nya
vägar i sitt liv.
Som förebild får jag en positiv känsla av att man kan aktivt göra något för att förhindra att unga människor går
snett och missar sina sista chanser att förändra sina liv.
Fredrik Götze
Mentor
Social nätverkare på MKB fastighet i Malmö

Bilaga
Ett brev från häktet

”Till Juan Paez
Fredagen den 20e
Hola Amigo
Hej Juan. Jag ville bara tacka dig för att du satte igång min lille bror i arbete. Jag hoppas han skötter
sig. Det ser bra ut och utredningen börjar bli klar. Förhoppningsvis blir det rättegång i början av juli,
vill bara ut härifrån, jag är glad för allt du gjort. Du har dina idéer, skickar bilder, alla skriver
kommentarer osv ☺
Jag har skickat brev till xxx för jag kan inte hans adress
Vi ses snart Kram
XXXX”

Bilaga

Tisdagen den xxx
Hej alla på flamman ungdomarnas djur
Hur är livet där ute? Här inne är det annorlunda, man lever efter att det knackar på dörren och man hoppar upp
för att få sin mat, eller gå en promenad, kanske för att få duscha. Men kriminalvårdspersonalen är snälla här
inne. Dem tycker om att skoja. Jag ringde på ringklockan för att få bajsa och så sa en tex, var inte du inne på
toaletten förrigår, hahah. Det finns en kärring som är över hossig, vill bara spotta på henne. Varje gång innan
hon ska ge mig mat så säger hon: mmm Gris är jätte gott, eller : Ja det är ingen gris!! Men så är livet, vissa är
emot invandrare.
Jag kommer få sitta här ett tag till, den 26e är det häktningsförhandling igen, så vi hinner skicka några brev till?
Man blir både glad och tårögd när man läser, det betyder mkt för mig. Om utredningen är klar den 26e så
kommer jag gå på rättegång mellan 27 juni till 3 juli. Men jag är inte alls orolig. Jag tackar er så mycket för
pengarna ni skickat, att ni tänker så långt ☺. Mina föräldrar och syskon har skickat jättemycket också, så skicka
inte mer, kommer tacka er mer när jag kommer hem. Tack igen till och med personalen blev chockade att
kompisar skickar.
Haha så roligt att du skickade bilder juan, du är king! Skicka mer! Det är roliga minen. Jag ser att Kah
breakdansar som dansar på sina fingrar finns med HAHA. Kommer du ihåg när vi tog av Hani eller Hadi och
band fast han utanför stugan vid en stolpe på gatan, HAHAHA, skrattar som fan nu. Men jag diggar mest xxx
xxx överstegsfinter i gympasalen, hahaha.
Jag hoppas att vi kan göra någon utflykt igen, det ska bli roligt, vill inte hoppas för mycket på när jag kommer
ut, dom jobbar skit söligt. Dom gör telefonavlyssning och DNA tester, det är det som fördröjer allt. Det är tur att
fotboll en sänds på tv i alla fall, heja Sverige! Haha ☺

Ps. skicka mer bilder

Bilaga ” Möte med kvarterspolisen”

xxx xxxxx

Inbjudan till ungdomar i Hyllie
Hyllie Stadsdelsförvaltning och Polisen
i samarbete med Flamman Ungdomarnas Hus
bjuder in Ungdomar i Hyllie till

Möte med Polisen
Plats: Holma Aktivitetshuset (Snödroppsgatan 47)
När: Torsdag den 25 februari (v. 8)
Tid: 17.00-19.00
"Malmömodellen" är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad,
föreningslivet och ungdomar i Malmö. Vi vill skapa positiva möten och
förbättra dialogen mellan polis och ungdomar. Målet är förståelse
och respekt för varandra och att polis och ungdomar ska prata med
varandra och inte om varandra.

