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Høringssvar vedr. En samlet plan for Vesterbro 

Vesterbro Lokaludvalg har behandlet socialudvalgets ”En samlet plan 
for Vesterbro”, og finder som udgangspunkt, at der er mange gode 
overvejelser i planen. 
 
Det er, så vidt vi har bemærket, første gang, at Københavns Kommune 
så utvetydigt og tydeligt har fremlagt en plan, hvis erklærede mål er 
”skadesreduktion”, såvel for udsatte grupper som for beboere på 
Vesterbro. Det er et stort fremskridt. 
 
Planen forholder sig til en broget virkelighed, som ofte har givet sig 
udslag i heftige, lokale debatter – og det gør den på en konstruktiv og 
realistisk måde. 
 
Vi opfatter planen som et strategisk papir - til politisk drøftelse og 
vedtagelse, som på det socialfaglige og pædagogiske, professionelle 
må suppleres af Københavns Kommunes øvrige planer for hjemløse 
og behandling af stofbrugere. 
 
Nogle af de planlagte initiativer kræver ændret lovgrundlag og 
finansiering. Det gælder især ”stofindtagelsesrum” og ”transitrum”. 
Derfor savner Vesterbro Lokaludvalg også nogle interims-
overvejelser om, hvad KK vil gøre i den mellemliggende periode, 
indtil der foreligger et nyt lovgrundlag. 
 
Vesterbro Lokaludvalg finder det i øvrigt vigtigt, at Københavns 
Kommune allerede nu forbereder sig og har et færdigt projekt for 
såvel ”stofindtagelsesrum”  som ”transitrum” liggende klart – med en 
afklaring af finansiering og placering, så initiativerne iværksættes, så 
snart lovgrundlaget foreligger. Vi har allerede ventet længe nok. 
 
Blandt detaljerne har vi noteret os en overvejelse (side 13) om, evt 
ikke at involvere brugerne i renholdelsen, selvom der er gode 
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erfaringer med det. VLU mener, at det er vigtigt, at fremtidig 
renholdelse baseres på disse gode erfaringer – uden at der af den 
grund skal ske en opgaveglidning, som det i øjeblikket er tilfældet. 
 
En anden detalje er at det på den ene side skrives (side 3), at ”lov og 
orden gør det ikke alene” – samtidig skrives det (side 14), at politiet 
skal reagere mere systematisk på klager, så den åbenlyse prostitution 
”føjer sig væk fra de steder, hvor de generer omgivelserne.” – og vi 
spørger os selv, hvordan det hænger sammen med erfaringerne fra 
90erne om, at stressning ikke løser noget. 
 
I Vesterbro Lokaludvalg har vi også en mere principiel overvejelse, 
som ikke er afspejlet i planen: Når det beskrives, hvad der kan/skal 
iværksættes i forhold til især gadeprostitutionen, så har vi bemærket, 
at der ikke står noget om at påvirke efterspørgslen. 
 
Vesterbro Lokaludvalg støtter 8.-marts initiativets demonstration mod 
sexkøb ”forbyd sexkøb nu” – både økonomisk, ved deltagelse og i 
taler. 
Et forbud mod sexkøb vil først og fremmest ændre holdninger, men 
det vil også give endnu et redskab i den koordinerede indsats på 
Vesterbro. 
Det vil påvirke den åbenlyse gadeprostitution, og det vil indebære, at 
det ikke længere er så attraktivt at importere – eller trafficke – kvinder 
til København, som det er nu. 
Det kræver et ændret lovgrundlag – men det er der også andre af 
planens initiativer, der gør, og Københavns Kommune har jo allerede 
et kodeks, når det gælder køb af sex. 
Koordination og samarbejde er vigtigt. Det er en vigtig målsætning i 
planen, - og måske er det nok nemmest mellem offentlige 
forvaltninger og med de institutioner, som støttes af kommunen. 
Sommer-koordinatoren har vist sit værd. 
Sværere kan det måske være for de private initiativer, som arbejder på 
egne præmisser og egne målsætninger; men vi håber, at kommunens 
bestræbelser for at fastholde den gode dialog og koordinere indsatsen 
alligevel vil lykkes. VLU deltager som hidtil gerne som dialogpartner. 
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