
 

Høringssvar til udkast til samlet handleplan for Vesterbro, 30. april 2011 

Gadejuristen finder det overordentligt positivt, at Københavns Kommune har taget skridt til at udarbejde et 

udkast  til en egentlig handleplan  for Vesterbro; dette ekstremt belastede  lokalområde, hvor gadefolk og 

lokalbefolkning i årtier har været og fortsat er henvist til at bære en helt urimelig byrde. Åbne stofscener, 

tilsat  det  fattigdomsrelaterede  fænomen  gadesalg  af  seksuelle  ydelser,  er  nu  engang  så  komplekse  og 

sammensatte  fænomener  at  et  indgående  kendskab,  også  til  de  forskellige  aktørers  områder,  herunder 

hver  enkelt  aktørs muligheder og,  ikke mindst, begrænsninger,  er  afgørende  for  at  lykkes bedst muligt. 

Ligeledes er det afgørende, at alle aktører formår at koordinere og at indgå i et tæt og reelt samarbejde – 

også når man  ind  i mellem måtte være uenige om hele eller blot dele af problemforståelser og  løsninger. 

KOORDINATION  er  utvivlsomt  kodeordet  for  at  lykkes  på  Vesterbro.  Det  findes  derfor  også 

hensigtsmæssigt,  at  kommunens  forestillinger  om muligheder  og  nødvendigheder  i  forbindelse  hermed, 

herunder  indhold  og  funktion  af  nævnte  ”arbejdsgruppe”  og  ”direktørforum”  og  i  særdeles  hvorledes 

”direktørforummets” nærhed  til og  indsigt  i de oftest uhyre  komplekse problemstillinger og nødvendige 

løsninger vil blive sikret, bør udredes langt mere præcist end gjort i dette udkast, hvor temaet endnu er så 

summarisk beskrevet, at det end ikke findes meningsfuldt at kommentere på det. Der skal i den forbindelse 

henvises til erfaringerne fra først og fremmest flere tyske byer, herunder Frankfurt, som man bør trække 

på. 

Vedr. vægtningen af politikontrol og repression – og skyttegravskrig 

Når  dette  er  sagt,  finder  vi,  at  politikontrol  og  repression  gives  for  stor  vægt  i  det  foreliggende 

høringsudkast. Et begreb som eksempelvis ”Al Capone‐metode” må findes malplaceret i en handleplan der 

har til formål at etablere bedre varetagelse af problemstillinger der først og fremmest er udslag af alvorlige 

sociale problemer. 

Kontrol,  kriminalisering  og  repression  er  stærkt  uegnede  værktøjer  i  forhold  til  afhjælpning  af  alvorlige 

sociale  problemer.  De  afhjælper  ikke  og  vil  typisk  endda  alene  forværre  sådanne.  Særligt  i  en 

ressourcebegrænset  kommunal  virkelighed  kan  det  sikkert  være  let  at  forfalde  til  forestillingen  om,  at 

politiet må  sættes  ind. Her må man  imidlertid  ikke glemme, at de værktøjer et politi nu engang har  for 

hånden  først  og  fremmest  er meget  hårde  værktøjer med  en  lang  række  yderligere  skadevirkninger  til 

følge. Ind i mellem lyder det fra politisk hold, at man med sine udfald ikke har ment, at politiet skulle sætte 

ind overfor de svageste i miljøet – men alene imod eksempelvis ”stofhandlere” og ”bagmænd”. Faktum er 

imidlertid, at repressive værktøjer først og fremmest rammer de mest udsatte, som typisk også er de mest 

synlige.  Gennem  årtier  er  der  således  sat  repressivt  ind  på  Vesterbro,  hvor  der  endda  er  etableret 

forbudszoner  (se nedenfor, bilag 1). Et system, der af den norske kriminolog og professor Nils Christie er 

beskrevet som ”en form for Apartheid”. Os der bor og arbejder  i disse forbudszoner, bemærker dem  ikke 

overhovedet. De er nemlig gennem årene alene anvendt mod de mest udsatte medborgere; tidligere især 

mod  stofbrugere  og  hjemløse,  senest  også  imod  især  de  udenlandske  gadekvinder.  Dette,  tydeligt  for 

enhver,  helt  uden  effekt  og  tilmed  på  et  tvivlsomt  juridisk  grundlag,  eventuelt  endda  på  kant  med 

menneskerettighederne  og  kan  formodentlig  overvejende  ses  som  et  svar,  i  mangel  af  bedre,  på 

vedholdende (lokal‐)politiske krav til politiet om at ”gøre noget”.  

I en sådan skyttegravskrig mellem de  to væsentligste aktører, nemlig de sociale myndigheder og politiet, 

der ofte udkæmpes i mediernes begrænsede univers, tillægges ’evidence‐based policing’ mindre eller ingen 

betydning,  ligesom  de  reelle  problemstillinger,  der  i  vid  udstrækning  udspringer  af  mangelfuld  og 



utilstrækkelig social indsats, fortoner sig. Således kan de væsentligste aktører lykkes med at tage sig ud som 

både uskyldige og handlekraftige, mens problemerne  til  stadighed  ikke  løses og  i mange  tilfælde endda 

forværres. 

Ift. dette punkt skal det være anbefalingen herfra, at kommunen i det videre arbejde i højere grad trækker 

på den  internationale  litteratur der netop peger på, at repressiv politikontrol  ift. åbne stofscener først og 

fremmest  (og  uanset  hvor  utilsigtet  dette  så  måtte  være)  rammer  de  mest  udsatte,  har  store 

skadevirkninger  for  netop  denne  gruppe,  ligesom  tilsigtet  og  ønskværdig  effekt  af  den  sociale‐  og 

sundhedsfaglige  indsats modvirkes eller  ligefrem  forhindres. På denne baggrund er  indgående viden hos 

samtlige  aktører,  også  om  de  øvrige  aktørers  felter,  herunder  hver  enkelt  aktørs  muligheder  og 

begrænsninger,  samt  koordinering  og  tæt  og  reelt  samarbejde mellem  alle  parter  helt  afgørende. Hvor 

slemt det står til for gadefolket, vil afspejle sig i lokalbefolkningens opfattelse af oplevet belastningsgrad. At 

gøre det godt ift. gadefolket, vil oftest indebære også at gøre det godt for lokalbefolkningen.  

Et konkret eksempel kan være illustrerende: Lokalbefolkningen er belastet af og (forståeligt) irriterede over 

henkastet  blodigt  injektionsudstyr  på  gaderne,  i  trappeopgange  og  i  baggårde.  De  frustrerede  borgere 

henvender sig til politiet og kræver, at politiet ”gør noget”, med eventuel støtte fra det lokalpolitiske miljø. 

Udstyret med ordensbekendtgørelsen retter politiet nu en repressiv  indsats mod stofbrugere der  injicerer 

åbenlyst.  Ordensbekendtgørelsen  gør  jo  ikke  indtryk  på  en  efterladt  blodig  sprøjte.  Dette  påvirker 

stofbrugerne på den måde, at stofindtagelsen først og fremmest bliver mere forjaget, med store risici for 

dem  selv,  hvortil  kommer,  at  de  vil  være  tilbøjelige  til  at  brede  stofindtagelsen  over  et  større  område, 

således også det efterladte brugte injektionsudstyr, som man tilmed som jaget vildt kan afse mindre tid til 

at sikre behørigt afleveret. Politiet ”gør noget”, men med det der bliver gjort, fremmes det stik modsatte af 

hensigten. Endnu  flere og endnu mere  frustrerede beboere henvender sig  til politiet, der  fortsat kun har 

ordensbekendtgørelsen som middel og fortsat presses af lokalpolitikere til at ”gøre noget” … En ond cirkel 

er sluttet. 

For blot i korthed at opsummere nogle at de i den udenlandske litteratur dokumenterede skadevirkninger 

af repressiv politikontrol:  

 mængden af uforsvarligt bortkastet brugt injektionsudstyr øges og spredes over et større område 

 stofbrugere  er under  repressiv politiindsats mindre  tilbøjelige  til  at have  injektionsudstyr på  sig, 
såvel sterilt som brugt 

 der ses øget deling af brugt injektionsudstyr med øget risiko for smitte med hepatitis og HIV samt 
infektioner 

 forjaget  tilberedning  og  injektion  med  velkendt  øget  risiko  for  overdoser,  smitte,  infektioner, 
amputationer mv. 

 øget brug af risikabel opbevaring af stof i kroppens hulrum (mund, endetarm, skede, næse) 

 øget skift fra at ryge heroin/kokain til i stedet at injicere  

 reduceret frekventering af sprøjteudleveringer og andre sociale og sundhedsfaglige tilbud 

 yderst  vanskelige  betingelser  for  udgående  medarbejdere  i  forhold  til  at  finde,  etablere  og 
fastholde konstruktiv kontakt med stofbrugere og øvrigt gadefolk 

 repressiv politiindsats kan allerhøjst  flytte problemer relateret  til åbne stofscener, og  litteraturen 
peger her på, at  flytning/fortrængning  ikke alene stresser de  fortrængte, men også  indebærer at 
nye og andre grupper (herunder ”risiko‐ungdom” etc.) udsættes for diverse risici 

 og så fører denne form for politiarbejde selvsagt til flere fængslinger, der som bekendt i sig selv er 
skadeligt, men derudover viser eksempelvis et studie fra Vancouver, at risikoen for HIV‐smitte mere 
end  fordobles  ved  indespærring  af  stofbrugere.  Vedrørende  danske  forhold  har  vi  også  Per 
Breehms  skræmmende  studie  at  trække  på,  som  nemlig  viser  en markant  forøget  dødelighed 
umiddelbart efter løsladelse (stigning med en faktor 38). 

 



Af  udkast  til  handleplan  (p.  12)  fremgår  følgende:  ”Socialforvaltningen  anerkender,  at  politiet må  være 

konsekvent overfor de udsatte for at få flyttet den generende adfærd”. Vi må gå ud fra, at der her er tale 

om en skrivefejl, i det en ”generende adfærd” vel ikke skal ”flyttes”, men derimod reduceres, helst bringes 

til ophør. Faktum er i øvrigt, at det netop er (forsøg på) ”flytning” der er praktiseret hidtil og at det også er 

det man eventuelt kan opnå ved brug af politiets værktøjer. Ambitionen for fremtiden må være at ophøre 

hermed og i stedet have til formål som minimum at reducere generende adfærd gennem koordination med 

aktører der har andre værktøjer end politiet har og ved hjælp af etablering af tilstrækkelige og kvalificerede 

hjælpeforanstaltninger. 

Det  anføres  dertil  (ligeledes  p.  12),  at  politiets  konfiskation  af  brugerdoser  ikke  forekommer  videre 

hensigtsmæssig. Det  kunne  her  tilføjes,  at  dette  fænomen  –  hvor  politiet  i  øvrigt  ikke  er  underlagt  de 

såkaldte PREStal og også  i det hele  taget  i meget vid udstrækning selv afgør, hvorledes de  tilrettelægger 

deres  arbejde,  i  denne  sammenhæng  hvor mange  lommer  de  vælger  at  vende  –  alene  stimulerer  det 

illegale stofmarked og altså øger handelen med stoffer. Dette er i øvrigt blot endnu et eksempel på hvor let 

det er på dette felt at komme til at fremme det stik modsatte af hensigten. 

Vedr. fixerum / stofindtagelsesrum 

Særligt de omfattende og grundige canadiske studier siger det meget klart. Vi må have sådanne faciliteter, 

hvorved vi vil  formå at nå en hårdt  ramt gruppe af stofbrugere, som vi har alt  for  ringe, eventuelt  ingen 

kontakt med nu,  spare  liv, helbred og endda også penge  i det  store husholdningsregnskab. Dertil er det 

påvist, at brug af en sådan facilitet gennem en periode også fører til større behandlingssucces.  Imidlertid 

anføres  det  i  udkastet  (p.  9),  at  der  ”i  øjeblikket  ikke”  er  ”hjemmel  i  loven  til  at  etablere  et 

stofindtagelsesrum”.  I bedste fald fremstår dette som upræcist, men mener man, at gældende  lovgivning 

forhindrer etablering af stofindtagelsesrum, bør dette præciseres. Ellers må det slettes. I en retsstat er det, 

der ikke er kriminaliseret, lovligt. Noget ganske andet er, at så længe besiddelse af stof til eget forbrug ikke 

er  egentligt  afkriminaliseret,  og  ikke  kun  –  som  nu  –  nedkriminaliseret  til  lavest  mulige  sanktion  i 

straffeapparatet (advarsel), kan politiet naturligvis vælge at sabotere et sådant tiltag. Dette på helt samme 

måde,  som at politiet også nu kunne  sabotere den  smitteforebyggende  foranstaltning  sprøjteudlevering, 

hvis de ville, hvor en stor andel af brugerne kan formodes at have en brugerdosis på sig, når de sikrer sig 

sterilt injektionsudstyr. Her har politiet imidlertid besindet sig ift. politipraksis kendt i midten af 1990erne. 

Også politiet kan altså udvise vid og indsigt nok til at sikre nødvendige skadesreducerende tiltags funktion. 

Fixerum / stofindtagelsesrum bør bestemt ikke anses som ”mindre ambitiøse”, jfr. udkastet p. 11, hvor det 

fremgår, at de skal: ”… foranledige brobygning til mere ambitiøse tilbud, som sigter på at få misbrugere  i 

behandling”.  Tilbud  om  og  brug  af  fixerum  er  og må  ses  som  et  led  i  et  behandlingsforløb  (eller  et 

patientforløb, om man vil), hvor behovet for frekventering kan opstå, forsvinde, være mindre i en periode 

og komme  (massivt)  igen. Sådan er det og sådan vil det vedblive at være, så  længe det mest almindelige 

udfald af stofbehandling er genoptagelse af stofbrug.  

Man  kunne  umiddelbart  have  lyst  til  at  anerkende  de  store  ambitioner,  både  om  helt  op  til  tre 

stofindtagelsesrum og endda  i så  forkromede versioner som  foreslået, men vi  finder alligevel grund  til at 

mane til besindighed på flere måder. Vi kan sagtens starte med, og alligevel have stor gavn af, mindre. 

Den  internationale  litteratur peger på at stofindtagelsesrum  først og  fremmest ved åbne stofscener er et 

nødvendigt og relevant tilbud. Denne viden bør pointeres i planen og må formodes at komme til at indgå i 

den i udkastet varslede behovsanalyse. Man bør ikke være så begejstret for ”udtynding”, at man kommer til 

at etablere tilbud, hvor behovet herfor reelt ikke findes. Det er tydeligt, at kommunen er blevet inspireret 

af det eminente  tilbud  Insite  i Vancouver, men også her  lagde man  imidlertid ud med mindre, og har så 

siden  knopskudt med  yderligere  tilbud.  Det  kunne  vi  også  udmærket  gøre  i  København  –  især  taget  i 



betragtning,  hvor  lang  tid  det  faktisk  tager  at  etablere  nye  tiltag  (jfr.  eksempelvis  etableringen  af 

behandlingstilbuddet til stofafhængige sælgere af seksuelle ydelser på gadeplan). 

Vi  finder  endvidere  grund  til  at  anbefale,  at  man  vil  ophøre  med  at  bekymre  sig  helt  så  meget  om 

”fastholdelses‐faktorer”.  Sat  på  spidsen;  er  stofindtagelsesrum  en  afgørende  faktor  for  ”elendigheds‐

fastholdelse”, skulle brugerne jo i dag have optimale betingelser for ikke at blive fastholdt – tilbuddet findes 

jo  ikke.  Faktum  er  vel,  at  stofbrug  og  stofafhængighed  har  langt mere  komplekse  årsager.  Tilsvarende 

indvending må rettes mod det ”dilemma” der beskrives i udkastet på side 9, hvor der skitseres svarende til, 

at argumentere for, at vi må undlade at behandle den alvorligt lungesyge, der fortsat er ryger, fordi vi, hver 

gang vi indlægger ham, når han ikke selv er i stand til at trække vejret, udtrykker accept af den ”uønskede 

rygeradfærd”. Stofbrugere såvel som sælgere af seksuelle ydelser er også ”fastholdt” i lande som Rusland, 

Ukraine, Vietnam og Kina, hvor årsagen  i hvert fald med sikkerhed  ikke er, at de har adgang til attraktive 

”opholdsmuligheder”.  

Man kunne have god gavn af at trække på den canadiske psykolog Bruce Alexanders arbejde. Han besøgte 

Gadejuristen  i  efteråret,  deltog  i  det  udgående  arbejde  og  afholdt  i  den  forbindelse  workshops  med 

deltagelse af også repræsentanter fra Københavns Kommune. Bruce Alexander stod i sin tid bag det meget 

berømte  Rat  Park‐eksperiment1,  som  (i  urimelig  korthed)  viste,  at  isolerede,  depriverede  rotter,  hurtigt 

udvikler et massivt stofbrug, mens rotter, der har det godt, befinder sig i godt selskab med andre artsfæller, 

har adgang  til mad og drikke mv.  ikke udvikler et  lignende  forhold  til stoffer. Skadelig brug af stoffer  (og 

muligvis også fattige, udsattes salg af seksuelle ydelser) kan på denne baggrund anskues og opleves som en 

funktionel tilpasningsstrategi for den udstødte, den  ’dislokerede’. Gode forhold, og  i det mindste så gode 

forhold, at man bliver  i stand til at overleve, samt ro, knyttet til ”gode opholdsmuligheder” må betragtes 

som grundforudsætninger for at kunne  lykkes med overhovedet at gøre sig overvejelser om en eventuelt 

ønsket forandring. 

Sådanne  overvejelser  kunne  også  være  hensigtsmæssige  at  tage  med  ind  i  de  meget  optimistiske 

forestillinger om  ”ophør med misbrug” og  ”ophør med prostitution”  som manifesterer  sig  flere  steder  i 

udkastet. I den udstrækning stofbrug og salg af seksuelle ydelser reelt ikke er de egentlige problemer for de 

mest udsatte, og heller ikke af dem selv beskrives eller opfattes sådan, men til gengæld som løsninger, de 

bedste  løsninger de hidtil har mødt, på deres egentlige problemer, må vi formå også at undlade at møde 

stofbrug hhv. salg af seksuelle ydelser som problemer og i stedet koncentrere indsatsen om at forbedre de 

udsattes  omgivelser  og  grundvilkår,  hvorefter  forandringsmulighederne  –  nye  og  andre  løsninger  –  alt 

andet lige vil blive mere synlige og tilgængelige for dem. 

Der  er  i  øvrigt  ingen  som  helst  grund  til  at  afvente  etableringen  af  stofindtagelsesrum  for  at  sænke 

tærsklerne  til behandlingssystemet. Det beskrives  (p. 7), at de mest udsatte kan være  svære at  få ”ind  i 

systematisk  misbrugsbehandling  …  Krav  om  fremmøde  til  bestemte  tidspunkter  …  kan  være  svært 

foreneligt med en kaotisk  livsførelse og sporadisk motivation”. Ligesom man rykker så meget andet ud på 

gaderne, socialarbejdere mv., kunne man også sænke tærsklerne i behandlingssystemet for denne gruppe 

ved  eksempelvis  at  rykke  i  det  mindste  dele  af  behandlingssystemet  ud,  herunder  udlevering  af 

substitutionsmedicin. Paradokset  er,  at man  især  i den  indledende behandlingsfase  skal  stille dagligt og 

tilmed  i  langt de  fleste  tilfælde affinde sig med  fra start og  i en optrapningsperiode at  få ordineret  langt 

mindre substitutionsmedicin, end man  faktisk har brug  for. Her er det  ikke nødvendigvis manglende eller 

sporadisk ”motivation” der reelt er hindringen, men det regulært utilstrækkelige tilbud der  indebærer, at 

man fortsat, gennem flere uger, må medicinere sig selv supplerende på det illegale marked. Når vore tilbud 

ikke er attraktive nok, og forslår som en skrædder i Helvede, er det vel forståeligt, hvis man kan have svært 

ved  at  træde  ind  og  holde  fast.  I  det  videre  arbejde  bør man  se  på,  om  implementering  af  fremskudt 

                                                            
1 Se mere her: Addiction: The View from Rat Park: http://globalizationofaddiction.ca/articles‐speeches/rat‐park/148‐
addiction‐the‐view‐from‐rat‐park.html   



stofbehandling,  især  substitutionsbehandling  kunne  være  en mulighed  (eksempelvis mobil udlevering  af 

substitutionsmedicin).  Er  de  dårligst  stillede  svære  at  nå  for  det  etablerede  hjælpeapparat,  må 

hjælpeapparatet komme til dem. 

Ikke‐københavnerne 

Ca. halvdelen af de gadefolk Gadejuristen møder i det udgående arbejde, er ikke egentlige københavnere, 

men  tilhører  andre  af  landets  kommuner.  Vi  har  flere  gange  forsøgt  på  forskellig  vis  at  sætte  dette 

væsentlige punkt på den kommunalpolitiske dagsorden og savner fortsat, at der fokuseres på denne gruppe 

og  i  særdeleshed  på  de  (mange)  kommuner  rundt  omkring  i  landet,  fra  hvilke  disse  særdeles  udsatte 

borgere reelt er social‐ og behandlingspolitiske  flygtninge. Som eksempel skal visse kommuners ekstremt 

rigide  håndtering  af  substitutionsbehandling  til  opioidafhængige  nævnes,  hvor  den  lokale monopollæge 

alene tilbyder den opioidafhængige, der søger metadonbehandling, ordination af buprenorphin. Her bliver 

vejen  til  København  kort.  Vi  skal  i  denne  sammenhæng  anbefale,  at  kommunen  vil  inddrage 

Sundhedsstyrelsen,  Dansk  Selskab  for  Addiktiv  Medicin  og  KL  i  forhold  til  at  løse  denne  konkrete 

problemstilling  og  derudover  blot  opfordre  til,  at man  i  det  videre  arbejde med  handleplanen  vil  sikre 

udpegning og bud på håndtering af øvrige lignende problemområder, som nødvendigvis må finde løsninger 

på andet niveau end på blot det københavnske.  

Vedr. ”Tallene bag” 

I  dette  afsnit  (p.  10)  bør  der  henvises  til  den  seneste  opgørelse  fra  Servicestyrelsen  (notatet 

”Prostitutionens omfang og former”, november 2010) for så vidt angår antal sælgere af seksuelle ydelser på 

gadeplan. Dertil bør det uddybes, hvad man mener med sit skøn på ca. 500 sælgere af seksuelle ydelser på 

gadeplan (til enhver tid eller i løbet af et år?) 

Udsatte‐hotspot? 

Afslutningsvis  skal  vi  tillade  os  at  anbefale  at  omdøbe  ”Misbrugs‐hotspot”  til  eksempelvis  ”Udsatte‐

hotspot”, eftersom  langt  fra  alle de  aktuelle  sælgere  af  seksuelle  ydelser på  gadeplan har omgang med 

rusmidler, hvorfor hele denne gruppe, som også er omfattet af målgruppen for den kommende Vesterbro‐

indsats og som også  i endda meget høj grad senest har været mål for politiets repressive håndhævelse af 

ordensbekendtgørelsen, ikke vil være omfattet af den aktuelle titel for indsatsen. 

 

Vi ser frem til kommunens videre arbejde med udvikling af en tiltrængt, samlet handleplan for Vesterbro. 

Med tak for invitationen til at afgive høringssvar og venlig hilsen 

 

Gadejuristen 

Gasværksvej 6A, 1. 

1656 København V 

Tlf. / mobil: 33 31 00 75 og 26 79 19 69 

kontakt@gadejuristen.dk 

 



Bilag 1 

Forbudszonerne på Vesterbro, indtegnet af politiet med angivelig hjemmel i ordensbekendtgørelsen: 

 

Foto: Gadejuristen, 8.12. 2010, taget under ydelse af udgående retshjælp til tilbageholdt kvinde udsat for forbudszonerne. 


