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

Slut rapport . B3.3-0520/2006
Projektnamn: Brottsförebyggande arbete för Somaliska ungdomar i Stockholm
Organisation: Somali- Swedish development and relief association
Organisationsnummer: 802427-8056
Projektledare:
Ali Abdikarim
Förvägen 7, 4tr
14551 Norsborg
Tell:0762499198
Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 25 år boende i Stockholm med somalisk bakgrund,
antingen födda här i Sverige eller emigrerade till Sverige med eller utan sin familj.

Syfte: Projektet syfte har varit att minska brottsligheten och användandet av droger bland dessa
ungdomar i Stockholm. Det har varit en satsning på somaliska ungdomar för att förebygga våld
samt att vägleda de ”missanpassade” ungdomar som redan börjat med kriminalitet och droger.

Genomförande:
1. Under projekttiden hade vi genomfört seminarium där vi skall bjöd in somaliska föräldrar och
ungdomar för att informera om somalisk ungdomsbrottslighet och hur man kan förebygga
brott och avråda ungdomarna från kriminella handlingar,
2. Första seminariet i Fittja, föreläsare var Isse Abdul, arbetar som fältassistent i Skärholmen,
ursprungligen från Somalia, och Lars Alexandersson, Brå.
3. Andra seminariet i Rinkeby, på Somaliska ungdomshuset i Rinkeby, föreläsare var Isse
Abdul, arbetar som fältassistent i Skärholmen, ursprungligen från Somalia.
4. Tredje seminariet i Rinkeby, på Somaliska ungdomshuset i Rinkeby, föreläsare var Denis
Omar, ursprungligen från Somalia, arbetar som projektledare i Kriminellas Revansch i
Samhället, en förening för tidigare kriminella/drogmissbrukare som suttit i fängelse och vill ta
tag i sina egna liv och bli en del av samhället. Denis Omar började med våld och kriminalitet
när han var ung. Han har lyckats sluta med alkohol. Hans kriminella gäng övergav honom
under tiden han var i fängelse. Han berättade för de somaliska ungdomarna om sin erfarenhet
om att begå våld och sitta fängelse och avrådde dem att göra samma sak som han gjorde när
han var ung.
5. Fjärde seminariet i Rågsved i en somalisk förenings lokal. Till seminariet kom somaliska
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föräldrar för att höra hur man kan vägleda somaliska ungdomar och avråda dem från droger
och kriminalitet.

Vi började även uppsöka somaliska ungdomar för att vägleda och avråda dem från droger och
kriminella aktiviteter, genom att på helgerna vara i centrala Stockholm för att dela ut drog- och
kriminalitetsförebyggande broschyrer och tala med ungdomarna, eftersom det är många
somaliska ungdomar som är ute på helgkvällar och nätter.

För att kunna nå så många somalier, både föräldrar och ungdomar, som möjligt i Stockholms län
använde vi den Somaliska tv-kanalen (Öppna kanalen) två gånger för att sända information om
att förebygga droger och kriminalitet bland somaliska ungdomar och för att vägleda dem.
Somaliska tv-kanalen (Öppna kanalen) visade sig vara det effektivaste sättet att nå somaliska
föräldrar och ungdomar med brott- och drogförebyggande information.

Projektet gick enligt planerna. Under de olika seminarier som vi genomförde bjöd vi in folk från
brottsförebyggande arbete, ungdomsstyrelsen, Stockholms län och kommunen som föreläsare
eller deltagare.

Intressanta erfarenheter från projektet som man kan sprida till andra aktörer är:
1. Att en viktig del är att möta ungdomar på plats, t.ex. vid tunnelbanestationer och
ungdomsgårdar för att ge information.
2. Att särskilt när det gäller somaliska föräldrar är muntlig information effektivare än skriven
information, eftersom äldre somalier sällan läser.
3. Att ta hjälp av unga som själva har suttit fängelse på grund av våld, droger och kriminalitet,
men nu har slutat allt detta för att kunna föreläsa andra ungdomar om sin erfarenhet.

Projektets erfarenhet kommer att användas i framtiden för att förebygga våld och kriminalitet
bland somaliska ungdomar i Stockholm. Vi har också informationsmaterial om
brottsförebyggande som vi kan använda i framtiden. En viktig lärdom som man kan dra av detta
projekt är information satsningen är en viktigt när det gäller att förebygga ungdomsvåld.
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Projekts resultat:
Färre somaliska ungdomar som går ut på helgerna, särskilt flickor.
Under projekttiden träffade Somali Swedish development and relief association somaliska
ungdomar i T-centralen Stockholm för att vägleda och avråda dem från kriminalitet och droger:
April: 57 somaliska ungdomar i T-centralen Stockholm
Maj: 38 somaliska ungdomar i T-centralen Stockholm
Juni: 31 somaliska ungdomar i T-centralen Stockholm
Juli:17 somaliska ungdomar i T-centralen Stockholm

Projekts effekt:
•

Somaliska ungdomar som vi brukade träffa helgerna i T-centralen Stockholm tyckte
projekten att det var bra och positivt. Deras ålder var mellan 17- 21 år.

•

Det blev färre ungdomar med somalisk bakgrund som befann sig vid T-centralen i
Stockholm helgnätterna.

•

De somaliska ungdomar vi träffade på helgerna vid T-centralen i Stockholm blev vi
kompis med och de vågade prata med oss när vi träffade dem t.ex. i Rinkeby där många
ungdomar med somalisk bakgrund bor.

•

Somaliska föräldrar som kom i kontakt med projekten genom seminarium, föreläsning
eller tv-program via Öppna Kanalen tyckte bra om projektet.

Bilaga: texten i informationsbroschyren
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Bilaga:

Texten från den informationsbroschyren som delades ut till somaliska ungdomar och föräldrar:

Arbetet mot våld och droger bland Somaliska ungdomar i Stockholmsområdet
Somali Swedish Development and Relief Association arbetar för att förebygga droger och
brottslighet bland Somaliska ungdomar i Stockholms område.
Alla kan hjälpa till. Några få kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra en hel del.

För Somaliska ungdomar
Droger och brott hör ihop och sambandet mellan droger och brottslighet är starkt.
Nej till droger, alkohol, tobak, våld, vapen, inbrott, stöld, dopning, snatterier, skadegörelse,
klotter, misshandel och kriminalitet.
Kriminalitet, våld och droger kan leda till fängelse. Den som missbrukar kan själv drabbas hårt
genom sjukdomar, förstörda relationer, trafikolyckor och andra problem.

Yrke
Idag är det viktigt att ha en utbildning, utbildning ger jobb, utbilda dig och gå i skolan.
Kontakter är viktiga för Somaliska ungdomar för att skaffa jobb. Vi uppmanar somaliska
ungdomar att skaffa kontakter med näringslivet, myndigheter och organisationer.
Skaffa en god utbildning eller bli miserabel, arbetslös och fattig.

För Somaliska föräldrar
Barnen är vår framtid. För att våra somaliska ungdomar inte ska komma i kontakt med våld och
droger är det av vikt att de växer upp i en hälsofrämjande, stimulerande och harmonisk miljö med
positiva aktiviteter och goda förebilder. Vi somaliska föräldrar har ett gemensamt ansvar i detta
förebyggande arbete. Tala med dina barn om tobak, kriminalitet, alkohol och andra droger. Gör
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klart vilka regler som gäller.

Förebilder
Vi somaliska föräldrar måste i alla situationer vara goda förebilder för våra somaliska barn och
ungdomar i ord och handling. Barn lär sig mer av vad vi gör än vad vi säger.

Ansvar
Somaliska föräldrar har det största ansvaret för sina barns uppfostran och utveckling och
förebyggande mot våld och droger.

Om du vill delta och hjälpa till Somali Swedish development and relief association insats för att
hjälpa somaliska ungdomar att förebygga droger och kriminalitet, är du välkommen att kontakta
oss.

Somali Swedish development and relief association
Ali Abdikarim
Mobil: 0762-49 91 98
2007-08-30
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