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KAMERAOVERVÅGNING
- ikke hos Himmerland
Pressen har de seneste dage beskæftiget sig med påsatte brande i Aalborg Øst.
I den forbindelse tegnes der et billede af en bydel, hvor beboerne lever i stor
utryghed. Kameraovervågning er foreslået som den eneste rigtige løsning.
Ingen kameraer hos os
Vi tager naturligvis denne udfordring i vores hverdag alvorligt. Men løsningen skal være den rigtige.
Himmerlands organisationsbestyrelse holdt ordinært møde torsdag 22. august. Her drøftede bestyrelsen blandt andet mediernes dækning af Aalborg Øst. Bestyrelsens holdning er klar: Kameraovervågning er ikke løsningen.
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Mennesker frem for elektronik
Kameraovervågning handler ikke om økonomi. Når vi fravælger kameraovervågning, er det fordi vi
mener, at den ikke vil have nogen som helst effekt.
Vi tror på menneskelige ressourcer frem for elektronik. Vi tror på, at udfordringer tackles bedst, når
der er levende, forstående mennesker, som man kan tale med. Kameraer kan nok se, men de kan
ikke lytte og slet ikke forstå eller svare. Eller skabe ægte tryghed.
Mange mennesker om opgaven
Vi har fuld tiltro til de professionelles håndtering af hverdagen. Både når det handler om det forebyggende arbejde og indsatsen over for den kriminalitet, der nu en gang forekommer i en kæmpestor
bydel som Aalborg Øst.
I fællesskab skal vi løfte opgaven. Politiet patruljerer både civilt og uniformeret. Der er vagtmandskab
på arbejde for de entreprenørvirksomheder, der har byggepladser i området. Aalborg Kommune har
mange medarbejdere i sving i forbindelse med den forebyggende indsats. Og Himmerlands ansatte er
naturligvis til stede, sådan som du er vant til.
På den baggrund er vi ikke i tvivl om, at Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og vi er i stand til fortsat at tage hånd om udfordringerne, så Aalborg Øst bliver ved med at være en bydel, som du gerne
vil bo i.
Er du urolig?
Det er helt naturligt, at man kan blive urolig, når ens lokalområde bliver beskrevet som problemfyldt.
Hvis du har brug for at tale med nogen om noget, der gør dig urolig i forbindelse med dit liv i Himmerland, er du meget velkommen til at henvende dig til:
•
•
•
•

Himmerland Boligforening – tlf. 96 31 52 00
Aalborg Kommune, SSP-konsulent Nuuradiin Hussein – tlf. 25 20 03 18
Nærpolitiet, politiassistent Preben Klitgaard – tlf. 72 58 13 39
Projekt 9220, projektleder Dorit Wium-Andersen – tlf. 20 87 02 54
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