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De fleste danskere ser politiet som en venligtsindet forbundsfælle, der 
bekæmper kriminelle og opretholder ro og orden. Mange indvandrere kommer 
fra samfund, hvor en korrupt og brutal politistyrke skaber rædsel i 
befolkningen. Det er helt afgørende, at borgere med indvandrerbaggrund opnår  
tillid og tryghed over for politiet, hvis de skal tage ejerskab og ansvar for deres 
boligområde.

Baggrunden for denne udgivelse er en succeshistorie, der forhåbentlig kan være 
inspiration og værktøjskasse for boligområder, der plages af kriminalitet blandt 
de unge. Netop tilstedeværelsen af et tillidsskabende nærpoliti kombineret med 
et tæt, forebyggende samarbejde mellem kommune, sociale medarbejdere og 
borgere i området har dramatisk reduceret både almen uro og egentlig 
kriminalitet i Gellerup/ Toveshøj. 

Vi i Center for Boligsocial Udvikling håber, at denne undersøgelse vil blive til 
glæde og nytte for de myndigheder og medarbejdere, der er engageret i den 
kriminalpræventive indsats i Danmark.

Asger Aamund, 
Bestyrelsesformand,
Center for Boligsocial Udvikling       

SUCCESHISTORIE FRA 
GELLERUP/TOVESHØJ
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KRIMINALITET I 
UDSATTE BOLIGOMRÅDER
En del udsatte boligområder i Dan-
mark er plaget af vold, røveri og 
hærværk. 

Den såkaldte borgervendte krimina-
litet ligger i 20 af de 90 mest udsatte 
boligområder over landsgennem-
snittet. Det skaber utryghed og 
usikkerhed for beboerne og et dårligt 
omdømme for boligområderne. 

En kombination af høj arbejdsløshed, 
ressourcesvage børnefamilier og 
stort antal børn og unge gør, at 
antallet af personer i den kriminelle 
risikozone er betragteligt større i de 
udsatte boligområder.

Hvad gør en forskel?
Mange udsatte boligområder har 
dog ikke problemer med høje krimina-
litetsrater. Det er ofte indsatser 
fra politi, kommune, institutioner og 
civilsamfundet, som gør forskellen.

I nogle boligområder har man sågar 
skabt betragtelige fald i den borger-
vendte kriminalitet. 

35 pct. reduktion i kriminaliteten
Et af de boligområder er Gellerup/
Toveshøj ved Aarhus. Her har et 
effektivt samarbejde mellem politi, 
kommune og civilsamfund betydet 
et fald i antallet af anmeldelser af 
borgervendt kriminalitet på 35 pct. 
siden 2007.

Gellerup/Toveshøj er med sine 7400 
beboere et af Danmarks største 
udsatte boligområder, og erfaring-
erne herfra kan tjene som inspiration i 
andre boligområder.
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I 2007 fik den lokale politistation i 
Gellerup/Toveshøj øget bemandingen, 
og politiet intensiverede samarbejdet 
med den eksisterende kriminalpræven-
tive indsats i området. 

Siden er antallet af anmeldelser af 
borgervendt kriminalitet faldet med 35 
pct., og området ligger i dag på niveau 
med resten af Aarhus Kommune. 

Samtidig er antallet af unge sigtede 
faldet med 18 pct., mens antallet af 
sigtelser pr. ung er faldet med 44 pct. i 
perioden fra 2007 til 2010.

Flytter kriminaliteten?
I de omkringliggende kvarterer er 
kriminalitetsraten også faldet be-
tragteligt, hvilket indikerer, at krimi-
naliteten i Gellerup/Toveshøj ikke 
er flyttet andre steder hen, men er 
reduceret som følge af det kriminal-
præventive samarbejde1.

Hvad med mørketallet?
Undersøgelser viser, at op til 70 pct.
af alle forbrydelser ikke anmeldes af 
frygt for gerningsmændene, mang-
lende tillid til myndighederne eller 
ligegyldighed2. I Gellerup/Toveshøj er 
mørketallet sandsynligvis blevet mind-
sket med den lokale politiindsats, der 
har øget beboernes kendskab og tillid 
til politiet.

Læs mere om kriminalitetsstatistik, 
mørketal mv. i “Beredskabet i Gellerup”.

1. Eneste undtagelse er stigningen i området 
mod nord-øst. Læs mere om dette i rap-
porten “Beredskabet i Gellerup”.
2. Se Københavns tryghedsundersøgelse 
2009.

KRIMINALITETEN I 
GELLERUP/TOVESHØJ

ANMELDELSER AF BORGERVENDT 
KRIMINALITET I GELLERUP/TOVESHØJ

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010

Hærværk

Tyveri

Indbrud

Røveri

Personfarlig 
kriminalitet



5

ORGANISERING AF 
SAMARBEJDET
Et handlekraftigt samarbejde mel-
lem politi, sociale myndigheder og 
personer med kontakt til unge i den 
kriminelle risikozone er kernen i en 
kriminalpræventiv indsats. Det kræver 
beslutningsdygtighed hos samar-
bejdets deltagere og fri udveksling 
af viden om den reelle og potentielle 
kriminalitet i boligområdet. Samtidig 
er det nødvendigt med involvering af 
områdets foreninger, institutioner, er-
hvervsliv m.fl., der bidrager med viden 
og opbakning fra beboerne. 

I Gellerup/Toveshøj består samarbej-
det af:

◊ Beredskabet: En lille enhed med 
deltagelse af centrale beslutning-
stagere i forhold til unge i den 
kriminelle risikozone. 

◊ Samvirket: Et forum for alle i boli-
gområdet, der vil bidrage med viden og 
informere beboerne om det kriminal-
præventive samarbejde. 

Hurtig handling 
Organiseringen med et beslutnings-
dygtigt Beredskab og et bredt in-
volverende Samvirke gør, at der bliver 
reageret hurtigt, hvis der er kriminelle 
aktiviteter under opsejling. 

Forebyggelse
Mens Beredskabet griber ind ved 
specifikke hændelser, fokuserer 
møderne i Samvirket på en mere lang-
sigtet forebyggelse af kriminalitet. Her 
koordineres indsatser i forhold til unge 
i den kriminelle risikozone, problem-
ramte familier eller eksempelvis 
fysiske forbedringer. 

Tillid og fortrolighed
Samarbejdet i Gellerup er mangeårigt, 
og de deltagende kender hinanden 
fra andre sammenhænge. Det skaber 
en tillid og fortrolighed, der får den 
nødvendige viden på bordet, og gør det 
muligt i fællesskab at reagere hurtigt i 
en akut situation.
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HVER 3. MÅNED MØDES DE CA. 60 DELTAGENDE 
I SAMVIRKET. SAMVIRKETS STYREGRUPPE PÅ 11 DELTAGERE MØDES OFTERE 
OG KOORDINERER OG PLANLÆGGER.  

POLITIETS KVARTER ER ET FAST PUNKT TIL 
MØDERNE I SAMVIRKET. HER FORTÆLLER EN BETJENT OM DET LOKALE 
POLITIS AKTUELLE PRIORITERINGER OG INDSATSER. 

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT VIDNE 
OM KRIMINALITET I BOLIGOMRÅDET? EKSEMPEL PÅ ET TEMA 
DET LOKALE POLITI BRINGER PÅ BANEN I SAMVIRKET.
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50 PERSONER PÅ 1 TIME ER HVAD 
BEREDSKABET VIA SAMVIRKET KAN MOBILISERE FOR AT UNDGÅ AT EN 
KRITISK SITUATION ESKALERER.

BEREDSKABET ER FOR DET MESTE I DAGLIG KONTAKT 
OG HOLDER HINANDEN OPDATERET OM SITUATIONEN I BOLIGOMRÅDET.

DENVILDE SCOOTERKØRSEL I BOLIGOMRÅDET
SKAL STOPPES. HVAD GØR VI? ET SPØRGSMÅL TIL POLITIET FRA 
DELTAGERNE I SAMVIRKET.
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POLITIETS METODER

Lokal politistation
Den lokale politistation i Gellerup/
Toveshøj er placeret i butikscenteret 
City Vest. Herfra har stationens 16 
betjente deres gang blandt områdets 
beboere. Det giver en bred kontakt-
flade til boligområdets aktører bl.a. 
det lokale socialcenter, der ligger tæt 
på politistationen.

Synlighed og genkendelighed
Det er en bevidst strategi fra politiets 
side at skabe synlighed og være gen-
kendelige i nærmiljøet. Det er målet, at 
områdets beboere skal kunne sætte 
ansigt og navn på betjentene. Over tid 
opbygges et stadigt større kendskab 
blandt børn og unge til betjentene, og 
det bidrager til at skabe en forståelse 
for politiets arbejde og funktion.  

Det er derfor centralt for strategien, 
at det er de samme betjente, som 
patruljerer i boligområdet og vedlige-
holder kontakten til beboerne. 

Respekt, dialog og tillid
Et nøgleelement i politiets arbejde 
er at etablere et respektfuldt og 
ligeværdigt forhold mellem betjente 
og områdets beboere gennem dialog 
og tillid. 

Det kræver f.eks., at betjentene sæt-
ter sig ind i de værdisæt og kulturelle 
baggrunde, som præger de over 40 
forskellige etniske minoriteter, som 
bor i Gellerup/Toveshøj. Et lille hensyn, 
som i visse sammenhænge kan gøre 
den store forskel på, hvordan betjent-
ene bliver opfattet som autoritet.

Forebyggelse og opklaring
Erfaringen viser, at et godt forhold 
mellem politi og beboere kan have en 
forebyggende effekt og bidrager til at 
aflive indbyrdes fordomme. Politiets 
løbende dialog med områdets beboere 
giver desuden en værdifuld informa-
tion, der kan bidrage til hurtig opkla-
ring af kriminalitet.  

“
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På et tidspunkt var der pålidelige 
forlydender om, at nogen af ’banditterne’ herude 
ville starte brande og lave optøjer rundt omkring 
i Gellerup om fredagen. Lynhurtigt fik vi en dialog i 
gang med de lokale foreninger, ungdomsklubber og 
erhvervsdrivende. Containere og brandbart materiale 
blev fjernet, og vi aftalte med forældrene, at de skulle 
bede deres unge om at være hjemme kl. 21. 
På selve dagen var vi alle på gaden og aftenen 
forløb roligt.

            Vi tilstræber altid at nedtrappe tilspid-
sede situationer. I stedet for at anholde folk på 
stedet og derved piske en stemning op blandt 
beboerne, siger vi til pågældende: ’Mød op på 
stationen i morgen med en kuffert, for du skal 
nok regne med at blive varetægtsfængslet’. Og 
det gør vedkommende, fordi vi kender ham og 
hans pårørende. Og hvis de ikke dukker op som 
aftalt, henter vi ham selvfølgelig bare. Men det 
sker næsten aldrig.

           Beboerne skal vide, at vi er her, er til at 
stole på, og at der gælder de samme love her 
i området, som i resten af Danmark. Og det 
kræver selvfølgelig en ekstra indsats i et område 
som Gellerup/Toveshøj. Derfor nytter det ikke 
noget, at betjentene sidder bag deres skrivebord. 
Vi skal ud blandt folk.

“

“
“     Jens Espensen 

Politikommissær 
Gellerup/Toveshøj
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    Anders Glahn
Fritids- og Ungdomsskoleleder 

Gellerup/Toveshøj

Vi havde en periode, hvor grupper af unge 
skabte utryghed på veje og stier, hængte 
ud i kælderrum, sad og røg hash på lege-
pladser osv. Derfor har vi oprettet et 
netværk blandt de mange foreninger her i 
Gellerup, hvor vi kan sige til medlemmerne: 
’Vi har lidt problemer i jeres kvarter lige 
nu. Vil I gå nogle aftenture de næste par 
dage, og se om der er nogen, som render 
og laver ballade og sørge for, at de unge 
kommer hjem til deres forældre, inden det 
bliver for sent.

            I stedet for at trække sig tilbage i 
stuerne og være bange, så skal man ud i 
boligområdet og se problemerne i øjnene 
- så forsvinder banditterne. “

Vi har kigget meget på, hvordan vi kan ændre 
boligområdet, så det øger trygheden og 
minimerer kriminaliteten. Det er det, jeg vil kalde 
de lavthængende frugter, for det behøver ikke at 
koste så meget; det handler om mere belysning, 
gennemskuelighed og rare opholdsmuligheder 
med bænke og borde. Ind med det positive og 
hyggelige. Så kommer familierne og overtager det 
offentlige rum.

“

“
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CIVILSAMFUNDET &
OMGIVELSERNE
Når en kriminel handling finder sted 
i et boligområde, vil gerningsmanden 
typisk overveje risikoen for at blive 
opdaget eller forstyrret. To væsentlige 
forhold spiller ind i den overvejelse: 
Den sociale kontrol og de fysiske ram-
mer.

Et vågent øje 
Social kontrol i form af beboere på 
gader og stier, et velfungerende 
foreningsliv og fælles aktiviteter giver 
gerningsmænd en fornemmelse af liv 
og ’øjne på’ det offentlige rum, som 
kan afskrække fra kriminelle hand-
linger. 

Øger man den sociale kontrol, har det 
en selvforstærkende effekt, så flere 
beboere bevæger sig ud om aftenen. 
Det er samtidig afgørende, at bebo-
erne tager ejerskab over det offent-
lige rum og griber ind, hvis de er vidne 
til kriminelle handlinger. 

I Gellerup/Toveshøj spiller det en 
væsentlig rolle i den kriminalpræven-
tive strategi, at man har et aktivt 
idræts- og foreningsliv fordelt ud over 
hele boligområdet. Beboerne kan nemt 
låne lokaler til foreningsaktiviteter i 
boligblokkenes kældre. Det giver liv på 
tidspunkter, hvor de offentlige arealer 
ellers ville ligge øde hen.   

Hvem dér? 
Dårlig belysning, vildtvoksende be-
plantning, manglende vedligeholdelse 
og hærværk giver både beboere og 
gerningsmænd oplevelsen af, at krimi-
nalitet kan finde sted ubemærket. Det 
skaber utryghed og afholder beboerne 
fra at bevæge sig ud om aftenen.

I Gellerup har man øget belysningen 
i de offentlige områder og beskåret 
buske, træer og anden beplantning. 
Flere områder i Gellerup/Toveshøj 
er blevet tryggere at færdes i om 
aftenen, og spillerummet for de 
kriminelle er blevet begrænset.
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8 ANBEFALINGER
Erfaringerne fra Gellerup/Toveshøj kan være en inspiration 
for andre boligområder, der ønsker at mindske kriminaliteten. 
Center for Boligsocial Udvikling har opstillet otte anbefalinger 
til en kriminalpræventiv strategi:

◊  Etablér et handlekraftigt beredskab bestående af beslut- 
 ningsdygtige repræsentanter fra offentlige myndigheder,  
 der er i berøring med unge i den kriminelle risikozone. Fokus  
 skal være på udveksling af relevant information og hurtig  
 handling.

◊  Inddrag foreninger, institutioner, erhvervsdrivende,  
 frivillige m.fl. i det kriminalpræventive arbejde. De kan   
 bidrage med præcis og opdateret viden om problemer og  
 skabe opbakning i boligområdet til den kriminalpræventive  
 strategi. 
 
◊  Byg videre på eksisterende samarbejder. Det øger tilliden  
 og fortroligheden mellem de deltagende.

◊  Lad politiet fortælle om deres arbejde til møderne i de   
 etablerede samarbejdsfora. Det øger forståelsen for 
 politiets arbejdsmetoder og bidrager til at fokus holdes på  
 at nedbringe kriminaliteten.
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◊  Lav opsøgende politiarbejde, hvor de samme betjente   
 patruljerer i boligområdet, etablerer en respektfuld dialog  
 med beboere og udviser forståelse for kulturelle 
 for skelligheder. Et godt forhold mellem politi og beboere   
 virker i sig selv kriminalitetsforebyggende, og gør det   
 lettere at opklare kriminalitet.

◊  Formulér en kommunikationsstrategi, der ensretter,   
 hvordan information om det kriminalpræventive 
 samarbejde formidles i boligområdet og til resten af 
 samfundet. Det modvirker falske rygter og skaber tillid   
 mellem de deltagende.

◊  Giv civilsamfundet gode rammer og lad beboerne tage   
 ansvar for aktiviteter, lokaler og arrangementer i  
 boligområdet. Foreninger, sportsklubber og frivilliges 
 aktiviteter skaber liv på tidspunkter, hvor boligområdet   
 ellers ligger øde hen. Det øger trygheden og får flere   
 beboere til at bevæge sig ud om aftenen.

◊  Overvej bedre belysning og beskæring af beplantning,   
 der kan betyde, at beboerne bedre kan følge med i livet   
 i boligområdet. Det styrker den sociale kontrol og 
 mindsker spillerummet for de kriminelle.
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Om undersøgelsen ”Beredskabet i Gellerup”
Center for Boligsocial Udvikling har evalueret det kriminalpræventive 
samarbejde i Gellerup/Toveshøj i efteråret 2010. Evalueringen er ba-
seret på socioøkonomisk statistik, kriminalitetsstatistik og interviews 
med nøgleaktører i områderne. I evalueringen sammenlignes 
Gellerup/Toveshøj med det nærliggende boligområde Bispehaven, hvor 
kriminaliteten de seneste år har været stigende. 

Den samlede evaluering ”Beredskabet i Gellerup” kan downloades gratis 
på www.cfbu.dk 

Om Center for Boligsocial Udvikling
CFBU er et videns- og rådgivningscenter, der gennemfører effektmå-
linger og evalueringer, foretager systematiske vidensindsamlinger og 
yder rådgivning til praktikere og beslutningstagere, der arbejder med 
sociale indsatser i udsatte boligområder. 

Se mere på www.cfbu.dk

CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING
Sadelmagerporten 2a
2650 Hvidovre
Tlf.: 5089 4500
Mail: info@cfbu.dk
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