12. Ansøgning om støtte til Rubinen (2009-161679)
Lene Stæhr og Alec Due i samarbejde med ungdomsklubben Rubinen søger Kgs. Enghave
Lokaludvalg om støtte til Foto/video workshop fra 4. januar til 15. marts 2010 i Rubinen.
Der søges om 30.000 kr.

INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget og Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at der ikke bevilges puljemidler til ansøgningen ”Rubinen”

Problemstilling
Statistisk set er Sydhavnen et af de værste steder at vokse op. Lave husstandsindkomster og socialt
belastede familier præger billedet af Sydhavnen. De unge tilbringer meget tid på gaden, hvor det er
tags, håndtegn og påklædningen de unge går meget op i.
Mange af ungdomsklubben Rubinens brugere har en ældre gruppe som deres forbillede. En gruppe,
der blandt andet står bag kriminalitet og narkotikahandel. Generelt er der en dyrkelse af den såkaldte
’gangstermentalitet’ blandt Rubinens brugere.
Rubinen arbejder midt i dette virvar og forsøger at levere et alternativ til gade/volds mentaliteten.
Med et foto/video projektet ønsker Rubinen således at få de unge til at reflektere over deres liv og
deres dagligdag. Dette sker ved at bede dem om at fremstille deres dagligdag filmisk.
Foto/video workshoppen er for de interesserede brugere af rubinens ungdomsklub. Workshoppen vil
være to gange om ugen, hvor de blandt andet vil modtage undervisning i foto og videooptagelser
samt billedbehandling og videoklip. Mellem workshopdagene skal de unge filme med kamera eller
egne mobiler.
De workshopansvarlige har tidligere arbejdet med unge fra belastede kvarterer som Ishøj og erfaret,
at denne gruppe har stort udbytte af det kreative arbejde – som de går til med stort engagement og
indlevelsesevne.
I den forbindelse er det enormt vigtigt, at de unge føler sig taget alvorligt. At udstyret er i orden og
de at projektet er professionelt stykket sammen. Derudover er det væsentligt at filmen bliver vist
offentligt, så de unge også føler de laver et reelt og professionelt produkt. Samtidig håber
arrangørerne at en offentlig filmfremvisning vil være med til at sætte fokus på nogle af problemerne i
Sydhavnen og sætte et ansigt på de såkaldte ”lillebrødre” som vi kun hører om i medierne.
Produktet vil blive en egentlig fil, som vil blive lagt på youtube og man håber også på en
filmfremvisning på Mozarts plads. Derudover vil selve processen blive dokumenteret fotografisk og
printet ud som plakater.
Arrangørerne har søgt støtte hos Tuborgfondet, 3F Kulturfond, Det Kriminalpræventive Råd samt
Københavns Kommunes økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde iht. § 18.

Lene Stæhr og Alec Due søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om et beløb på 30.000 kr.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Socialudvalget, som indstiller at der ikke
bevilges puljemidler til det ansøgte projekt, da Ungdomsklubben Rubinen ikke selv er medansøger.
Kulturudvalget har anbefalet ansøger at søge et egentligt projektsamarbejde med Ungdomsklubben
Rubinen og herefter sende en fælles ansøgning med dem.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at følge fagudvalgenes indstilling, har ansøgningen
ingen økonomiske konsekvenser for Lokaludvalget.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Nyt forslag fra Forretningsudvalget, som indstiller at det ansøgte beløb bevilges. Denne indstilling
kommer på baggrund af, at Rubinens Ungdomsklub nu er medansøger i ansøgningen.
Forretningsudvalgets indstilling om at bevilge de ansøgte 30.000 kr. blev godkendt med: 13 stemmer
for, 1 imod, ingen undlod at stemme.

