Studieresa till New York med fokus på trygghet i kollektivtrafiken
I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade
man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, knappt 30 år senare, är bilden
helt annorlunda. New York är en av de säkraste och tryggaste storstäderna i världen och
den anmälda brottsligheten har minskat med cirka 80 procent sedan 1990.
Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om
användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med
fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).
För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker
när det gäller trygghet i kollektivtrafiken bjuder vi in till fyra intensiva dagar i New York
den 22 - 26 september 2019.
Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på
arbetet med att skapa säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Under studieresan
kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafikens roll som navet i det lokala brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet
Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
Förutsättningarna för att bygga attraktiva, säkra och trygga offentliga miljöer med
hjälp av placemaking och situationell brottsprevention
Brottsförebyggande bebyggelseplanering – vad fungerar, vad fungerar inte?
Jämställda offentliga miljöer som ett sätt att öka tryggheten – ett nytt perspektiv
BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott i stadskärnor
Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet

Studieresans målgrupp är centrala aktörer inom kollektivtrafiken så som
kollektivtrafikmyndigheter, transportföretag, operatörer och förtroendevalda. Till
målgruppen hör även bostadsbolag, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer,
brottsförebyggare, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

➔

Studieresan kostar 36 500 kronor (vid bokningar för fler än fyra personer från samma
företag/kommun etc. kan rabatt erhållas). I priset ingår följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resa Stockholm – New York med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
Transfer Newark – New York City t/r
Fyra nätter i enkel- eller dubbelrum på Metro Hotel (inkl. continentalfrukost,
service- och bagageavgifter)
Reseledare
Studiebesök enligt program
Sightseeing med buss
Två middagar och två luncher (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
Erfarenhetsutbyte
Dokumentation från resan

För närmare beskrivning och ytterligare upplysningar kontakta oss via e-post
info@tryggaresverige.org.
Boka gärna din resa via denna länk: https://tryggaresverige.org/studieresa-till-new-york
Referenser
Kollektivtrafikstrateg Erik Andersson (Jönköpings lokaltrafik): 073-028 55 13
Trygghetschef Thomas Ahlskog (MTR): 076-641 15 77

Varmt välkommen!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
E-post: magnus.lindgren@tryggaresverige.org
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Följ oss på Twitter: @TryggareSverige
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Program
Söndag 22/9
10.00

Samling på Arlanda
Vi träffas på Terminal 5 för incheckning.

12.25

Avresa från Arlanda

14.55

Ankomst till Newark
Efter ankomst till Newark är det busstransfer till Manhattan. På väg från
flygplatsen till hotellet blir det sightseeing med guide.
Ankomst och inkvartering på Metro Hotel. Hotellet är centralt beläget på
Manhattan och ligger vid 35:e gatan, två kvarter från Empire State
Building.

19.30

Välkommen
Samling för genomgång av veckans program och praktiska frågor.

20.30

Middag
Gemensam middag.

Måndag 23/9
08.30

Samling i lobbyn för promenad till 1065 6th Ave

09.00-11.30 Studiebesök på ”34th Street Partnership” och Bryant Park
34th Street Partnership var en av USA:s första så kallade Business
Improvement District (BID) och bildades redan 1988. Den
omkringliggande miljön var då mycket otrygg och många människor
vågade inte besöka stadsbiblioteket, som ligger i området. Sedan 34 th Street
Partnership bildades och olika åtgärder vidtagits har tryggheten ökat
samtidigt som vakanser i hyresbeståndet försvunnit.
I 34th Street Partnership´s förvaltning ingår också Bryant Park. För 15-20 år
sedan var Bryant Park en otrygg och mörk plats med narkotikaförsäljning
och omfattande våldsbrottslighet. I dag är parken en grön, attraktiv och
trygg plats med många besökare. De åtgärder som vidtagits för att öka
tryggheten har bl.a. handlat om förbättrad belysning och översyn av
buskage etc., men framför allt om att skapa en levande och attraktiv miljö
(www.34thstreet.org, www.bryantpark.org).
11.30

Lunch i Bryant Park

12.30

Samling och färd med tunnelbana till Lafayette street

13.00-14.30 Studiebesök på Project for Public Spaces (PPS)
PPS är en ideell organisation baserad i New York som arbetar med att
utveckla stadens offentliga platser, vilka är viktiga i byggandet av den
trygga staden. Arbetsmodellen innebär att lyssna på och ställa frågor till de
människor som använder de offentliga platserna i syfte att ta del av deras
önskemål och behov (www.pps.org)
15.30-17.00 Studiebesök på One Police Plaza (NYPD)
One Police Plaza är hjärtat och hjärnan i New York-polisens arbete mot
kriminalitet. Under cirka en timme kommer vi få göra det som få svenskar
har gjort, nämligen besöka polishögkvarteret på Manhattan. Där träffar vi
First Deputy Commissioner Rafael Pineiro och Community Affairs Bureau
DI Michael Nemoyten som beskriver erfarenheterna från de gångna
decenniernas brottsförebyggande arbete. Vi får även en förevisning av
Command Center på plan 8 i polishuset.
17.30

Till hotellet på egen hand

Tisdag 24/9
08.30

Samling i lobbyn för promenad till 1065 6th Ave

09.00-11.00 Studiebesök på Times Square Alliance
Under förmiddagen besöker vi Times Square Alliance som bildades redan
1992 för att utveckla och förbättra hela världens vardagsrum; Times
Square. Väl på plats träffar vi Jerome Barth som har en bakgrund som
ansvarig för utvecklingen av både Bryant Park och The High Line, som är
två av New Yorks mest populära offentliga platser
(http://www.timessquarenyc.org/about-thealliance/index.aspx#.V2OURukSe7I)
Lunch på egen hand
12.30

Samling för färd med tunnelbana till John Jay Collage of Criminal
Justice, 524 West 59th st, mellan 10th & 11th ave

13.00-15.00

Möte med professor Robert McCrie vid John Jay
Under eftermiddagen beskriver professor Robert McCrie vid John Jay
Collage of Criminal Justice erfarenheter och forskning kring polisens och
andra aktörers brottsförebyggande verksamhet i New York. Professor
McCrie berättar bl.a. om New York-polisens (NYPD) uppmärksammade
arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten som pågått sedan
början av 1990-talet.

15.00

Till hotellet på egen hand

Onsdag 25/9
08.30

Samling i lobbyn och tunnelbana till Metropolitan Transit Authority

09.00-11.30 Studiebesök på Metropolitan Transit Authority (MTA)
Under förmiddagen besöker vi Metropolitan Transit Authority som är
Nordamerikas största kollektivtrafiknätverk och servar 14.9 miljoner
människor. Bland annat ansvarar man för all kollektivtrafik i New York
City, vilket innebär ca 2,63 miljarder resor varje år. (http://www.mta.info).
12.00

Lunch på Junior´s Restaurant & Bakery i Brooklyn
(386 Flatbush Avenue Extension)

13.30

Promenad till 2 Metro Tech Center

14.00–15.30 Studiebesök på Metro Tech BID
MetroTech BID i Brooklyn arbetar bl.a. med säkerhet och trygghet, stöd till
lokala myndigheter och politiker samt affärsutveckling. En viktig del i
verksamheten är att utveckla och utnyttja teknik i det godas tjänst. Vid
studiebesöket förevisas en del av denna teknik, bl.a. visas hur området
kameraövervakas i stor skala (www.metrotechbid.org).
15.45

Till hotellet på egen hand
De som önskar har möjlighet att, tillsammans med kursansvariga,
promenera över Brooklyn Bridge tillbaka till Manhattan.

20.00

Avslutningsmiddag

Torsdag 26/9
09.00-10.30 Avslutning, erfarenhetsutbyte och utvärdering
12.00

Utcheckning från hotellet

14.00

Samling i lobbyn och avresa med buss från hotellet

17.20

Avresa från Newark

07.15

Ankomst Arlanda (dvs. ankomst 27/9)

Observera att programmet är preliminärt och kan komma att justeras

