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FORSKNING: Unge 
i Holbæk skal være 
frivillige forsknings-
personer i et fire-
årigt projekt for at 
se, hvad der virker.

HOLBÆK: Unge misbruge-
re i Holbæk får tilbud om 
at være med i et nationalt 
forskningsprojekt, hvor 
Rådgivningscentret syste-
matisk afprøver fi re meto-
depakker. Kendte metoder  
udvides med opfølgning ef-
ter behandling og belønning 

undervejs i form af bifture 
og gavekort.

Holbæk er en af ni udvalgte 
kommuner, der deler 26 mil-
lioner kroner fra Ministeri-
et for Børn, Ligestilling, In-
tegration og sociale Forhold 
i en fi re-årig periode. 

I Holbæk skal der blandt 
andet ansættes endnu en 
behandler til at følge de fi re 
metode-behandlere. 

Kommunerne skal afprøve 
de fi re metodepakker i tæt 
og tværgående samarbejde 
med alle aktører omkring 
unge misbrugere, Socialsty-
relsen og Center for Rusmid-

delforskning, der også eva-
luerer de indsamlede data.

Mange dropper ud og fort-
sætter misbruget. Bif og 
gavekort som belønning for 
at møde op er et forsøg på at 
fastholde de unge - og sam-
men med opfølgning nyt i 
behandlingen i Holbæk. 

- Vi ved ikke, hvad der 
virker. Det var én af bevæg-
grundene for at være med i 
et projekt med systematisk 
indsamling af data, siger le-
der af Rådgivningscentret 
Pernille Winther.

Hun forventer sig også 
meget af det tværgående ar-

bejde, uddannelsesforløb og 
erfaringsudvekslingen.

De fi re metodepakker af-
prøves samtidig med cirka 
syv unge mellem 15 og 25 år 
i hver gruppe - i alt omkring 
70-80 unge på fi re år.

Det er frivilligt, og lod-
trækning afgør, hvem der 
havner i grupperne med og 
uden belønning og opfølg-
ning. 

Der er desværre mange 
mulige forskningspersoner 
- i januar 2013 var cirka 10 
unge holbækkere i behand-
ling, i december 60 unge.

mape

Bif og opfølgning til misbrugere

Bifture som belønning for at møde til behandling giver ikke jubel hos 
alle. Men det er kun et supplement til de kendte metoder. Foto: Mik
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ROLLEMODELLER: 
Foreningen 
»Gadespejlene« 
søger frivillige, 
der vil hjælpe unge 
udsatte med at 
komme på ret kurs.

Af Anders Tilsted

HOLBÆK: Hvis du har mod 
på at hjælpe unge, der er på 
vej ind i en kriminel løbe-
bane, så har du muligheden 
nu. For foreningen »Gade-
spejlene«, som fi nder fri-
villige mentorer til udsatte 
unge, begynder i Holbæk 
Kommune.

- Vi vil gerne have fat i 
mentorer, der selv har børn, 
og som tidligere har arbej-
det med unge. Det kan være 
personer fra alle mulige for-
skellige brancher. Men det 
vigtigste er, at de har masser 
af overskud i dagligdagen, 
og man skal minimum bru-
ge 10 timer om måneden, 
fortæller formand for Gade-
spejlene, Søren Munk. 

Det var Roskilde Kommu-
ne, der i 2010 fi k ideen til et 
mentorkorps, fordi man 
ville tilbyde unge ballade-
magere noget andet end 
sagsbehandlere og social-
rådgivere. I 2012 vandt man 
Den Kriminalpræventive 
Pris for arbejdet, og nogle 
af rollemodellerne fra den-
gang har siden oprettet for-
eningen »Gadespejlene« for 
at udbrede ideen til andre 
kommuner. 

Erfaringen fra Roskilde, 
hvor man har hjulpet 60 
unge og haft knap 30 mento-
rer, viser da også, at ordnin-
gen virker. For de unge tager 
det lidt mere seriøst, når de 
frivillige bruger så mange 
timer på dem, og ofte ender 
det også med venskaber. 

»Gadespejlene« samarbej-
der nu med Holbæk Kommu-
ne, og håbet er, at man i år 
skaffer rollemodeller til 20-
25 unge, som får buddet om 
en personlig mentor.  

- Vores mentorer mødes 
med de unge på biblioteker 
og caféer, eller cykler ture 

med dem. Og vi laver ting 
sammen med dem, som kan 
inspirere dem til at gøre no-
get ved deres problemer, for-
tæller Søren Munk. 

Foreningen kalder sig »Ga-
despejlene«, fordi man på en 
positiv måde gerne vil holde 
lidt øje med de mange unge, 

som går rundt på gaderne og 
laver ballade. 

100.000 kr. til forening
Ud over at hjælpe unge 
småkriminelle hjælper for-
eningen svært overvægtige 
og unge med sociale fobier. 
Holbæk Kommune har givet 

100.000 kroner til forenin-
gen, og de penge går blandt 
andet til at uddanne mento-
rerne. 

Man kan læse mere om, 
hvordan man bliver mentor 
på foreningens nye hjemme-
side, og den tages i brug fra 
på fredag.  

Nu kan du hjælpe unge lømler

Søren Munk 
og Majbritt Lillienfryd 
er formand og næstformand 
i foreningen »Gadespejlene«, 
der fi nder frivillige rollemodeller 
til udsatte unge. Og nu kommer 
foreningen til Holbæk. 
Arkivfoto: Kim Rasmussen

» Vi vil gerne have 
fat i mentorer, der selv 
har børn, og som 
tidligere har arbejdet 
med unge. Det kan 
være personer fra 
alle mulige forskellige 
brancher. 

Søren Munk, 
Formand »Gadespejlene«


