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”De skæve børn”



Københavns Politi, Station City, forbudszoner gældende frem til november 2008
Politiets eget ”arbejdsredskab”. Rød prik = sprøjteudlevering i smitteforebyggende øjemed





Københavns Politi, Station City, forbudszoner gældende fra november 2008. 
Sommeren 2010 oprettet ny forbudszone ved Café Dugnad.
Politiets eget ”arbejdsredskab”. Rød prik = sprøjteudlevering i smitteforebyggende øjemed





Politiet giver gerne udtryk for, at man ‐ for at bidrage til at tjene det højere
skadesreducerende formål at reducere risikoen for smitte med HIV og
hepatitis blandt stofbrugerne ‐ ikke håndhæver de aktuelt to (tidligere tre)
forskellige forbudszoner, der lapper ind over hinanden netop der, hvor den
døgnåbne, københavnske sprøjteudlevering befinder sig. Som det ses af
billedet her, hvor bøde‐bussen netop opererer lige foran indgangen til
sprøjteudleveringen på Mændenes Hjem i Istedgade / Lille Istedgade, er det
desværre ikke helt tilfældet.

Adskillige udenlandske studier peger på alvorlige skadevirkninger af repressivAdskillige udenlandske studier peger på alvorlige skadevirkninger af repressiv
politikontrol på gadeplan i områder der ligner Vesterbro, herunder:

Stofbrugere bliver mindre tilbøjelige til at have
injektionsudstyr på sig, såvel sterilt som brugt,
Øget deling af brugt injektionsudstyr med øget risiko for

itt i f ktismitte og infektion,
Forjaget tilberedning og injektion med velkendt øget risiko
for overdoser, amputationer, smitte, infektioner mv.,
Øget brug af risikabel opbevaring af stof i kroppens hulrum
(mund, endetarm og endda næse),
Øget skift fra at ryge heroin/kokain til i stedet at injicere,
Reduceret frekventering af sprøjteudleveringer og andre
sociale og sundhedsfaglige tilbud,
Vanskeligere betingelser for udgående medarbejdere i
forhold til at finde, etablere og fastholde kontakt med
stofbrugere og øvrigt gadefolk,
Mængden af uforsvarligt bortkastet brugt injektionsudstyrMængden af uforsvarligt bortkastet brugt injektionsudstyr
øges og spredes over et større område.

Repressiv politiindsats forværrer således blot de allerede rigeligt alvorlige
problemstillinger. Det kan dertil allerhøjst lykkes politiet i et vist omfang at
flytte problemerne, men litteraturen peger her på, at sådan fortrængning ikke

f åalene stresser de fortrængte, men også indebærer at nye og andre grupper
(herunder ”risiko‐ungdom”) udsættes for diverse risici.
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