UNGES FORTÆLLINGER OM DERES BOLIGOMRÅDE

BLÅ BOG FRA
BLOKKEN

INTRODUKTION
Vi er 13 unge ildsjæle mellem 14 til 26 år fra
Københavnsområdet og Odense. Mange af
os kommer fra hvad regeringen kalder ghettoer, udsatte boligområder, parallelsamfund
og sorte huller på Danmarkskortet - kært barn
har mange navne. Flere af os er engagerede i
ungefællesskaber eller ungeråd, hvor vi laver
aktiviteter for andre unge og blander os i de
politiske debatter, for at gøre op med de negative fortællingerne om os og vores område.
Med den nuværende ghettolov, er man begyndt at rive ned og bygge nyt i flere af vores
boligområder. Desværre oplever vi, at vi ikke
bliver hørt i denne proces. Dette er underligt,
da vi er eksperter på vores egne områder - vi
kender enhver genvej, den fedeste bænk og
den bedste kebab. Vi ved hvad der gør nogle
områder til fede steder for unge at hænge ud,
og hvorfor nogle steder ligger øde.
Vi mener, at det er vigtigt, at politikerne og
medierne ikke kun taler om os, men også med
os. Derfor besluttede vi at arrangere Tour de
Danmark, hvor vi besøger andre unge, som
også bor i såkaldte ghettoer, for at indsamle
fortællinger om hvad unge i Aarhus og Esbjerg drømmer om for deres boligområder. På
den følgende side kan du se en illustration af
vores rejse, som også inkluderede en dag i
Sønderborg, hvor vi arbejdede på denne bog
og fik en rundvisning i et lokalt boligområde.
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METODE
I efterårsferien 2021 tog vi afsted på Tour
de Danmark, hvor vi først besøgte Aarhus,
Esbjerg og Sønderborg. Formålet med
turen var for det første at indsamle unges fortællinger om deres boligområder,
samt at sætte fokus på deres drømme for
deres område. Et andet formål med turen
var at møde de andre unge i øjenhøjde, for
at bygge bro mellem os unge på tværs af
landet, og inspirere og lære af hinanden.
I begge byer lavede vi interaktive øvelser, energizers og kreative lege, hvilket har
mundet ud i denne blå bog. Blå bøger, som
vi kender det fra slutningen på en uddannelse, fortæller typisk om vores klassekammerater; hvad der karakteriserer dem,
fun facts, pinlige historier og hvor man ser
personen om 5 år. Vi har gjort det samme,
men for boligområderne, alt sammen
baseret på snakke om både hvad vi elsker ved vores områder, og hvor der er udfordringer. De unge fra Aarhus og Esbjerg
har selv udarbejdet materialet til bogen.
God læsning!
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Hvad karakteriserer
dit boligområde?

Fun fact

Hvilke sjove facts findes
der om dit område? Hvad er
særligt ved jeres område,
som folk udefra måske ikke
ved noget om?

LÆSEGUIDE

Karakteristika

3 ting på en øde ø

Hvis du skulle tage tre ting
fra dit boligområde med på en
øde ø, hvad ville det så være?
Hvad er uundværligt og definerende for dit område?

Bommert

Hvad er den største bommert
i dit område? Hvad synes I er
det mest ærgerlige ved jeres
boligområde? Er skrevet som en
avisartikel

Fremtidsscenariet

Hvor ser du dit område om 10 år?
Hvilke ønsker og drømme har i,
for hvordan det udvikler sig?
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AARHUS V

Ikke særligt langt fra Midtbyen (som man kalder
det i Aarhus) på toppen af Viborgvej, ligger Bispehaven. Bispehaven blev bygget i 1973, og huser i dag ca. 2000 beboere. I Bispehaven hænger
mange af de unge ud i klubben, spiller fodbold og
holder fester og events med klubben og det boligsociale og spiser på Saray Kebab med ægte kød.
I Bispehaven er man i gang med renoveringer. I
2017 startede Østjysk Bolig og Aarhus Kommune
en plan for, at Bispehaven skal blive mere tryg
og få en mere blandet beboersammensætning.
Selvom der har været forskellige former for inddragelse i renoveringsprocesserne, er der mange
beboere og unge, som ikke har oplevet, at deres
virkelighed og ønsker for området er blevet hørt.
De unge føler, at folk udefra har mange fordomme
om deres område. Det er eksempelvis at det kun
er boligblokke, det er et mørkt og kedeligt område
og alle er indvandrere og kriminelle. De synes selv,
at deres område er et fedt sted med plads til forskellighed. Der er masser af natur og legepladser,
og et stærkt socialt sammenhold. De drømmer
om at blive mere end bare et udsat boligområde.
De ønsker flere farver, koncerter, forskellighed,
madbutikker og legepladser, som unge og beboere kan bruge.

Bedste ved mit boligområde

Fællesskabet
At man kan være sig selv
God klub
Fede sociale arrangementer
Vandtårnet

Værste ved mit boligområde
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Nedrivninger af gode bygninger
Fordomme
Det føltes som om der er
loft for ens drømme

“Når vi skal ned og spille fodbold,
kan du altid finde alle drengene nede på banen.
Der er ikke nogen der mangler!”

BISPEHAVEN

I Bispehaven findes der en
mand, som har en kiosk i
sin lejlighed. Man kan altid
banke på, og købe forskellige
kioskvarer.

Placering:
Aahus V, 8210
Kælenavn:
BHV
Alder:
Bygget i 1973
Indbyggertal:
Ca. 2000
Varemærke:
Vandtårnet. Vandtårnet er et
31 m. højt tårn placeret
i Bispehaven, der kan ses
over 10 km væk.
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KARAKTERISTIKA

Fun fact

3 ting på en øde ø

Vi kunne ikke kun vælge tre ting, så
vi valgt i stedet lidt flere. Der er
mange gode ting i Bispehaven, som vi
ville tage med på en øde ø.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venner og familie
Æbletræerne
Fodboldbanen
Fritidsklubben
Vandtårnet
Lidl
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BOMMERT

Politikernes
valg ødelægger
fællesskaber i
Bispehaven
Den nye ghettolov forårsager
nedrivninger af bygninger og
derfor også klubber i Bispehaven.

I

Bispehaven er der mange der mister
deres fællesskaber på grund af ghettolovgivningen, fordi den fører til nedrivninger.
Bygninger og fritidsklubber forsvinder og det
forhindrer børn og unge i at socialisere sig.
Ahmad, 17 år, fortæller: “Jeg synes det er virkelig træls med nedrivningerne, fordi det går
ud over klubben, hvor jeg altid har været
med vennerne.”
Hanin, 17 år, siger: “Nogle af mine rigtig gode veninder bliver nødt til at flytte
ud af Bispehaven på grund af nedrivningerne.”
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FREMTIDSSCENARIET

1.

Om 10 år vil vi gerne have at vandtårnet stadig står i Bispehaven. Der
har været snak om at fjerne det, og
det ville vi være kede af. Det betyder
rigtig meget for området!

2.
3.

Vi vil gerne have flere butikker og restauranter i Bispehaven. Det tiltrækker
liv og skaber samvær.

Der er kommet et nyt Trivselshus i
Bispehaven, og vores drøm for fremtiden er, at der også bliver plads til
de unge i det nye hus. Man skal kunne
komme og spille FIFA, og vi vil gerne
have at de unge får medbestemmelse
i det nye hus, gennem eksempelvis et
ungeråd.
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STENGÅRSVEJ/
ØSTERBYEN
ESBJERG

Stengårdsvej ligger i det nordøstlige område af
Esbjerg, som også bliver kaldt Østerbyen. Området blev opført i 1971 og der bor omkring 1700
mennesker. I Stengårdsvej kan man hænge ud
på den røde bane eller parken i Stengårdsvej. De
unge spiller meget fodbold og basketball. Mange
af områdets unge går i den lokale ungeklub, som
hedder Klub Ringgård. Hvis de skal have en god
kebab, så ringer de til Pizzaria Italiano – det er
ifølge de unge altid garant for noget godt junkfood Når man spørger de unge i Esbjerg, så er en
typisk ung i Esbjerg én der har det sjovt, dyrker
masser af sport og elsker at hygge. De giver aldrig
op og passer godt på hinanden.
De unge fra Esbjerg, følte at de mødte mange fordomme om dem selv og deres boligområde. Eksempelvis oplever de at blive set som kriminelle,
farlige og ikke-danskere. Det står i kontrast til
hvordan de selv ser deres by, som er præget af

Bedste ved mit boligområde

fællesskaber, mange aktiviteter og natur. De unge
drømmer om at deres område bliver endnu grønnere, og der er flere aktiviteter for unge, eks. ture
til stranden, koncerter, fodboldbaner og flere farver.
På Stengårdsvej er der 4 boligblokke, som skal
rives ned i 2022. Dette betyder, at der er 75 lejere,
som skal genhuses. Der er delte meninger omkring
ghettoplanen blandt de unge på Stengårdsvej.
Nogle af de unge ser lyst på det, fordi de ønsker en større mangfoldighed på Stengårdsvej. De
håber, at der i fremtiden vil være mange flere kulturmøder, fordi nye beboere flytter til. Alt dette
håber de kan være med til at nedbryde de fordomme der er omkring Stengårdsvej, fordi folk
oplever, at Stengårdsvej er et dejligt sted at bo,
og et sted hvor man hjælper hinanden.
Bemærk: Ikke alle unge som deltog på dagen,
boede på Stengårdsvej.

Fællesskabet
Klubben
Fodboldbanen
At vi er tæt på familien
At folk hilser på hinanden, når de går forbi

Værste ved mit boligområde
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Bandekonflikter
Stigmatisering og fordomme
fra folk udefra fordi vi bor i en
såkaldt “ghetto”

KARAKTERISTIKA

Fun fact

Stengårdsvej har sit
eget håndtegn
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3 ting på en øde ø
Vi har taget udgangspunkt i Esbjerg
som helhed. Stengårdsvej og Østerbyen
er en del af Esbjerg, og vi unge bruger hele byen. Det var svært at kun
vælge tre ting, så vi endte i stedet
med ni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Familie og venner
Esbjergs döner-kebab
Natteravnevagterne
Stryhns Stranden
Havnen
EFB (fodboldklub)
Jerne IF (idrætsforening)
Broen (centeret)
Nara Sushi
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Placering:
Østerbyen i Esbjerg
Kælenavn:
”ST”, 6705
Alder:
1971
Indbyggertal:
Ca. 1700
Varemærke:
Stenen der står på vejen,
den røde bane og parken
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BOMMERT

Elever bliver
ikke hørt

Elevrådet på Bakkeskolen har i flere
år, forgæves, søgt om at få en ny
legeplads.

R

ektor ignorerer elever der vil have en ny
legeplads. Skolen har i flere år fravalgt
ny legeplads på grund af økonomien. I
dag bliver frikvarteret brugt i klasseværelset
med mobiltelefoner i stedet for at være ude.
Især de yngre elever efterlyser en ny legeplads
på skolen. En nye legeplads ville styrke både
det faglige og sociale niveau blandt eleverne.
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FREMTIDSSCENARIET

1.

Der bliver nedrevet bygninger på
Stengårdsvej på grund af ghettoloven.
Om 10 år vil vi gerne have, at der er
flere boliger til almindelige mennesker,
men også flere studieboliger.

2.

Vores fodboldbane har kun lys på
noget af banen, hvilket betyder
at man ikke kan spille fodbold når
det er mørkt. Vi vil gerne have at
der kommer lys på hele banen, og så
kunne det også være ret fedt med
nogle tilskuerpladser.

3.

På Stengårdsvej bor vi lidt langt
væk fra stranden. Derfor vil vi
gerne have en udendørs swimmingpool, som børn og unge kunne bruge
om sommeren.
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OUTRO
Nu har du læst blå bøger fra blokkene i Aarhus V og Østerbyen i Esbjerg. Vi håber at du
er blevet overrasket, håbefuld eller har lært
noget nyt. Vi lærte i hvert fald en hel masse
på vores tur, og i mødet med de mange unge
som vi brugte vores dage sammen med i de
to byer.
De unge vi mødte, ved at de bor i et område,
der ikke er ligesom andre områder. Det er
steder der er præget af unikke fællesskaber,
hvor man hilser på dem man går forbi, mødes
ved Broen, spiller fodbold på den rød bane
eller spiser en durum på Saray Kebab.
“Det føltes som om, der er loft for ens
drømme,” sagde en af de unge i Aarhus. De
unge oplever også fordomme og skæve blikke, ikke kun uden for deres område men også
fra medier og politikere. De ser deres hjem og
fællesområder blive revet ned, men oplever
ikke at blive inddraget i disse processer. Det
er paradoksalt, når de unge er eksperter på
deres egne område, og har masser af drømme
og idéer - alt fra lys på fodboldbanen, legepladser der kan få folk væk fra mobilen i pauserne og medbestemmelse i områderne gennem ungeråd.
Vi unge vil rigtig gerne bidrage og være med
til at gøre en positiv forskel for vores områder.
Dette er derfor en opfordring til at I snakker
med lokale unge, og spørger dem ind til deres
historier og drømme.
Selvom vi alle sammen er forskellige, så betyder det meget at vi bliver inddraget i fællesskabet - både det lokale og nationale. Os der
er unge i dag, kommer til at være her længe,
og vi har høje ambitioner for både os selv og
vores lokalmiljøer. Tal med os og lyt til vores
drømme, så vi sammen kan skabe den bedste
fremtid.
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