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31. januar 2013 

Vedr.: Ansøgning om optagelse i Rådet for Menneskerettigheder 

Gadejuristen tillader sig hermed at søge om optagelse i Rådet for Menneskerettigheder.  

Gadejuristen har gennem 14 års arbejde opnået en omfattende viden om udsatte borgeres 

faktiske levevilkår samt om dansk og international rets betydning herfor. Gadejuristen har tillige et 

indgående kendskab til det internationale arbejde for særlig stofbrugeres og sexarbejderes 

menneskerettigheder. 

Det er vores opfattelse, at vi vil kunne bidrage med vores erfaringer og at vi vil kunne 

repræsentere nogle af de mest stigmatiserede og marginaliserede menneskers interesser, der ikke 

aktuelt repræsenteres i Rådet.  

Ansøgningen indeholder en kort beskrivelse af organisationens arbejde og vi håber, at Instituttets 

bestyrelse vil se velvilligt på vores ansøgning. 

For yderligere information, vedtægter mv. se www.gadejuristen.dk eller kontakt venligst 

undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Gadejuristen      
 
 
Emil Kiørboe, jurist   Nanna W. Gotfredsen, leder 
emk@gadejuristen.dk   nwg@gadejuristen.dk  
Mobil: 21 66 77 67   Mobil: 26 79 19 69 
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Om Gadejuristen og organisationens arbejde 

Gadejuristen blev stiftet i 1999 og er i dag konstitueret som en selvejende institution. Det er 

organisationens formål – ud fra en grundlæggende accept og respekt for socialt udsatte 

mennesker – at arbejde for fremme af disse gruppers forhold og retssikkerhed. Gadejuristens 

bestyrelse er sammensat af repræsentanter for brugerorganisationer og fra det akademiske 

fagmiljø på udsatte- og retshjælpsområdet. 

Gadejuristen drives som en specialiseret retshjælp, der yder gratis retshjælp samt en lang række 

øvrige ydelser til udsatte borgere. Retshjælpen er specialiseret derved at såvel tilgængeligheden af 

retshjælpen som selve sagsbehandlingen er indrettet på brugernes præmisser, samt at 

retshjælpen suppleres af en række sociale, sundhedsmæssige og praktiske ydelser. 

Retshjælpen suppleres bl.a. af et udgående alternativt ressourcenetværk (gadeplansarbejde), hvor 

ydelserne formes og udvikles på baggrund af stofbrugernes egne ønsker og behov, samt et mødre-

/forældrenetværk for forældre med stoferfaring, der på baggrund af stigmatisering, 

tvangsfjernelse af børn og kontrolforanstaltninger har behov for at mødes og udveksle erfaringer.  

Hertil bidrager Gadejuristen med en lang række skadesreducerende og fordomsfrie 

sundhedstilbud som udlevering af sterilt injektionsudstyr, udlevering af sterilt rygeudstyr, 

sundhedsinformation særligt målrettet stofbrugere og sexarbejdere samt med øvrige 

fornødenheder som tøj og mad mv. Gadejuristen bidrager tillige med informationsmateriale til 

udsatte borgere om deres basale rettigheder og muligheder for hjælp.  

Gadejuristen er engageret i fortalervirksomhed og retspolitisk arbejde med henblik på at skabe 

bedre forhold for udsatte borgere, at fremme en rettigheds- og retssikkerhedsbaseret udsatte-

politik og modvirke stigmatisering og udstødelse. Gadejuristen søger at inddrage udsatte borgere 

samt brugerorganisationerne, herunder BrugerForeningen, Trinløse Tænkere og SIO – 

Sexarbejdernes Interesseorganisation, i alle dele af organisationens arbejde. 

Gadejuristen bistår samfundets mest udsatte og marginaliserede grupper og har særlig fokus på 

udsatte grupper, hvis forhold omfattes af kriminalisering eller de facto kriminalisering. For disse 

grupper gør det sig særligt gældende, at deres forhold – som eksempelvis stofindtag eller 

sexarbejde – er så stigmatiseret, at samfundet på den ene side iværksætter vidtgående og 

indgribende hjælpeforanstaltninger og på den anden side møder selvsamme forhold med kontrol 

og straf. Begge forhold nødvendiggør en menneskeretlig tilgang for at sikre imod juridiske 

krænkelser og overgreb fra både hjælpe- og kontrolapparat.  

Gadejuristen har bl.a. afgivet parallelrapporter i samarbejde med brugerorganisationerne om 

henholdsvis stofbrugere og sexarbejderes forhold til Komitéen for økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder forud for den periodiske gennemgang af Danmarks implementering af Den 

internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i april/maj 2013. 

Gadejuristen har gennem længere tid været en af de førende fortalere for stofbrugeres 

rettigheder i Danmark, men har gennem årene udvidet sine aktiviteter i forhold til øvrige udsatte 

grupper for hvem der ikke findes specialiserede lavtærskel-retshjælpstilbud. Således yder 



 

 

Gadejuristen i dag retshjælp mv. til bl.a. stofbrugere, sexarbejdere, overvejende dem der arbejder 

på gadeplan, hjemløse, psykisk syge og udokumenterede migranter, ligesom vi bistår 

organisationer, der arbejder med disse målgrupper, men ikke har juridisk kapacitet til at løse de 

mangeartede retlige problemer udsatte har.   

Gadejuristen har et omfattende dansk netværk blandt organisationer, der arbejder med og for 

udsatte borgere, og kontaktes dagligt af både borgere, organisationer og myndigheder med behov 

for juridisk rådgivning i forhold til aktuelle problemstillinger for udsatte borgere. 

Gadejuristen har tillige et bredt internationalt samarbejde med organisationer, der arbejder for 

stofbrugere og sexarbejderes rettigheder, herunder udenlandske HIV/AIDS organisationer. 

Gadejuristen har holdt oplæg om skadesreducerende retshjælp på en række internationale 

konferencer og nyder stor international anerkendelse for sit arbejde for stofbrugeres rettigheder. 

Organisationen har tillige modtaget en række danske og internationale priser for sit arbejde. 

Gadejuristen er medlem af og deltager aktivt i European Harm Reduction Network, International 

Drug Policy Consortium og Open Society Foundation’s Lawyering on the Margins Network.  

Gadejuristen er tillige en af initiativtagerne bag etableringen af et nyt netværkssamarbejde for 

danske retshjælpsorganisationer, der skal bidrage til øget samarbejde, højere kvalitet og fortsat 

innovation på retshjælpsområdet.  

Gadejuristen arbejder for at gøre Danmark til en af de førende aktører i bestræbelserne på at sikre 

overholdelsen af menneskerettigheder i den internationale narkotikapolitik, at sikre inddragelse af 

civilsamfundet i både FN og EU regi, samt at overholdelse af basale menneskerettigheder stilles 

som forudsætning for både bilaterale donationer og donationer til FN organer med henblik på 

narkotikabekæmpelse mv. i udviklingslande.  

Det er vores opfattelse, at vi kan bidrage til Rådets arbejde og håber, at Instituttet bestyrelse vil se 

med velvilje på vores ansøgning. 
 


