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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Ny
integrationspolitik i Københavns Kommune
Vesterbro Lokaludvalgs Social- og Sundhedsudvalg har behandlet
Københavns Kommunes udkast til Integrationspolitik, samt de
tilknyttede Handlingsplaner for socialforvaltningen på møde den 4.
okt. 2010. Den nye integrationspolitik har desuden været drøftet i
forbindelse med besøg af Borgmester Klaus Bondam på
lokaludvalgsmøde den 15. september 2010.
Det er Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, at der er mange gode
intentioner i integrationspolitikken, idet vi dog vil bemærke, at
integrationspolitikken forekommer os snævert fokuseret på etnisk
integration, samt at en del af intentionerne har karakter af en
assimilations-politik.
Kulturel ligestilling og social integration må gå hånd i hånd med den
etniske integration for at processen kan være vellykket.
Vesterbro Lokaludvalg hæfter sig især ved en fodnote på side 14 i
udkast til forvaltningernes handlingsplaner, hvoraf det om hjemløsesituationen i København fremgår:
Note 2: ”I dette tal indgår udelukkende hjemløse med lovligt ophold i
Danmark. Herudover vurderes der at være et større antal illegale
udenlandske hjemløse uden opholdstilladelse, som opholder sig hos
venner/bekendte, på gaden eller på private hjemløsetilbud med
adresse i Københavns Kommune.”
Det er af konteksten svært at afgøre, om gruppen af EU-borgere med
lovligt ophold men uden sociale rettigheder er talt med i de 500
optalte hjemløse med en etnisk minoritetsbaggrund – eller om de
omfattes af den ovenfor omtalte gruppe af ”illegale”.
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Vesterbro Lokaludvalg kan konstatere, at disse to grupper af hjemløse
– EU-borgere uden sociale rettigheder (herunder romaer) og

Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

udenlandske hjemløse uden opholdstilladelse – udgør en stadigt større
gruppe blandt brugerne af bydelens sociale tilbud.
Det sker i varierende grad; men ikke desto mindre kan det konstateres,
at der er et tydeligt og synligt behov for sovesteder, madsteder,
lægehjælp, samt rådgivning om rettigheder og muligheder i det danske
samfund, herunder arbejdsmarkedet.
Vesterbro Lokaludvalg vil derfor opfordre Københavns Kommunes
socialudvalg og forvaltning til at udarbejde strategier for og tilbud til
disse grupper af hjemløse, som faktisk befinder sig i vores bydel.
Med venlig hilsen
René Rud Mikkelsen
Fungerende formand for Vesterbro Lokaludvalg
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