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DET AKTIVE BYRUM – et byrum for piger i alderen 13-17 år
Hvorfor bruger flere drenge end piger byen i deres fritid og efter skole? Er det www.koege.dk
fordi piger føler sig utrygge? Er det fordi piger foretrækker bare at kigge på,
mens drengene klatrer eller skater? Eller er det simpelt hen fordi, der mangler Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46
noget i byen, som pigerne synes er sjovt?
Kontakt: Cecil Bojsen
Piger i byen
Haarder
Flere undersøgelser viser, at mange af de aktiviteter i byen der tilbydes til unge Direkte tlf:
mennesker i dag, primært bruges af drenge. Det kan være aktiviteter såsom Mail:
skaterbaner, parkouranlæg eller boldbaner, som mange kommuner investerer
store beløb i. Derfor har 7 kommuner i og omkring hovedstaden sat sig for at
undersøge, hvad piger i aldersgruppen 13 til 17 år kunne tænke sig, der var i
byen. Noget de kan mødes og samles om; et sted hvor de kan være aktive og
hænge ud med deres veninder.
Hvad drømmer piger om?
I foråret 2013 gennemfører Hillerød, Helsingør, Allerød, Furesø, Køge, Halsnæs
og Gribskov 7 parallelle dialogforløb med unge piger i alderen 13-17 år. Forløbene tager udgangspunkt i konkrete steder og faciliteter i byerne og der inddrages kunstnere og designere til at stimulere den kreative proces. I Furesø udforsker man eksempelvis, hvordan et projekteret Parkouranlæg kan komme til at
tiltrække piger, mens man i Gribskov undersøger, hvordan en mobil tepavillonpå
påvirker bylivet og i Hillerød har man engageret en kunstnergruppe, der sammen med målgruppen skaber et byrum for piger.
Nøglen til bedre byrum
”Det er en spændende målgruppe, der måske har nogle større krav til tryghed
og sociale værdier i byrummet end drenge har. Måske kan deres behov og ideer
fungere som en slags nøgle til bedre byrum for alle”, udtaler formand for Kulturudvalget i Køge Kommune, Erik Swiatek. Køge er tovholderkommune på projektet, og her varetages dialogen med pigerne af ungdomskulturhuset Tapperiet og
Køge Billedskole.
Fra drøm til virkelighed
De 7 dialogforløb afrundes lørdag den 22. juni med en stor begivenhed i Galaksen i Værløse, hvor deltagerne fra alle kommunerne deler deres ideer med hinanden og med lokale politikere fra Kulturudvalg og tekniske udvalg. Tanken er,
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at alle ideer, skitser og modeller skal opsamles og bruges til at designe nye,
flytbare byrums-elementer i efteråret 2013. Måske er det netop det element,
pigerne har savnet i deres by?
Ungeinddragelse og evaluering
Udover opsamlingen af pigernes ideer og forslag, vil selve erfaringerne med at
inddrage unge i byplanlægningen også blive evalueret. Dette gøres af By X, Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens
bæredygtige udvikling.
”Det aktive byrum er et spændende og visionært projekt, fordi det både handler
om at inddrage unge piger i en konkret proces og at reflektere over de metoder,
der bruges for at skabe dialog”, siger projektmedarbejder Ane Rottbøll Jørgensen, som skal forestå evalueringen. Hun har tidligere foretaget undersøgelser af
pigers brug af byrummet i Ålborg og ved derfor en hel del om målgruppen:
”Piger opholder sig typisk på cafeer og i butikker og hvis de samles andre steder
i byen, er det ofte som tilskuere til drengenes aktiviteter – og her er det sociale
element meget vigtigt. Det er der ikke noget galt med, men det er interessant at
se, om Det aktive byrum kan give kommunerne en større viden om deres ønsker
og behov, som kan bruges, når der investeres i nye faciliteter”, tilføjer hun.
Mere borgerinddragelse på vej
Det aktive byrum byder på endnu flere borgerinddragende aktiviteter i 2014-15.
Med afsæt i temaet ”Placemaking”, der handler indtage og udvikle byens steder
gennem personlige og fælles historier, skal de 7 kommuner være værter for en
stafet af workshops med borgere og forskellige kunstnere. Eksperimenter med
kunstneriske indgreb i byen i samarbejde med byens borgere skal gøre kommunerne bedre til at udvikle byerne på en måde, så både borgernes ønsker og stedernes muligheder tilgodeses.
Hvis du vil vide mere
Det aktive byrum er et projekt under KulturMetropolØresund (KMØ), en samarbejdsaftale mellem 26 kommuner, Kulturministeriet og Region Hovedstaden. For
mere information kontakt projektleder Cecil Bojsen Haarder, Kulturafdelingen,
Køge Kommune på cecil.b.haarder@koege.dk eller tlf. 21 37 70 89. Følg med i
projektet på www.kulturmetropol.dk.
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