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Høringsvar vedr. ny lov om euforiserende stoffer
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om
euforiserende stoffer (stofindtagelsesrum)
Vesterbro Lokaludvalg vil gerne takke for, at det endelig bliver muligt
at indrette stofindtagelsesrum for samfundets svageste indbyggere.
Det har været et stort savn, og det har det været længe. Vi ser frem til,
at der nu - endelig - bliver mulighed for at indrette stofindtagelsesrum,
der i kombination med andre tiltag, kan lette tilværelsen for både
stofbrugerne og beboerne på (indre) Vesterbro.
Vi vil gerne kvittere for den væsentlighed som inddragelse af
lokalområdet tillægges i lovforslaget.
Vi er enige i, at et stofindtagelsesrum skal etableres som
lavtærskeltilbud.
Vi kan derfor være tvivlrådige overfor muligheden for en stringent
afgørelse af det eksakte indhold af en afgørelse af hvem der "har stærk
afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug
euforiserende stoffer". Præmissen kan i værste fald være
ekskluderende på en uheldig måde, og kan i øvrigt sætte personalet i
en svær og uheldig rolle.
Vi er desuden i tvivl om nødvendigheden af kravet om journalføring
mm, når der eksempelvis tilbydes sårpleje i et sundhedsrum tilknyttet
stofindtagelsesrummet. Og vi mener ikke, at der eksempelvis skal
være journalpligt, når stofbrugere eller andre bruger det privatdrevne
tandlægetilbud på Mændenes Hjem. Og det fremstår uklart for os.
Vi finder kravet om at stofindtagelsesrum udelukkende kan oprettes af
kommuner forkert. Vesterbro har Hovedbanegården i København, og
det er derfor her stofmarkedet og stofindtaget er størst. Men dette er
også et udtryk for, at andre byer og kommuner ikke løfter opgaven. Vi
vil gerne påpege, at der også i omegnskommunerne forefindes åbne
stofmarkeder, stofindtag og et behov for stofindtagelsesrum. Der bør
der være mulighed for, at private foreninger (NGOer) kan søge
tilladelse direkte hos ministeriet, også uden at den lokale
kommunalbestyrelse skal sanktionere dette. Denne pro-aktive rolle har
vi gode erfaringer med på Vesterbro (Fixelancen).
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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.

Vi er enige i den tolkning af EMCDDAs erfaringer, der lægger vægt
på tilgængelighed, åbningstid og kapacitet.
Vi er enige i den plan, som ligger fra Københavns kommunes
Socialudvalg om, at der på Indre Vesterbro skal etableres flere
forskellige fixerum. Vi ønsker ikke et enkelt, meget stort sted. Og vi
er derfor enige i intentionerne om flere forskellige tilbud: forskellige i
størrelser, forskellige i tilbud om indtagelsesformer og forskellige i
tilbuddene af ekstraordinære sundhedstilbud (tandlægetjeneste,
sårbehandling m.m.)
Bemærkning 4.3.8 vil desværre umuliggøre dette.
Kravet om adgang til afvænningstilbud, socialfagligt personale m.m.
gør det eksempelvis umuligt at indrette eksempelvis to fixestationer på
Reden; med mindre der samtidigt ansættes socialrådgivere i hele
åbningstiden.
Det er for os entydigt sådan, at den vægt der lægges på et samarbejde
med allerede eksisterende lokale tilbud og lokalområdet som sådan,
dårligt harmonerer med bemærkningernes krav om, at der på alle
tidspunkter skal være socialfagligt personale til stede, der kan lede
brugerne videre til afvænning. Med mindre der etableres et enkelt
meget stort tilbud på Indre Vesterbro. En fixefabrik. Dette ønsker vi
(og Københavns Kommunes Socialudvalg) ikke. Det pres
omegnskommunerne(s stofbrugere) lægger på os som lokalområde
skal løses her i en mangfoldighed af tilbud. Og ikke i en yderligere
koncentration.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Thomas Egholm
Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vesterbro Lokaludvalg
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