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Københavns Kommune 
er utilfreds med, at afviste 
asylansøgere hænger ud 
på stofscenen på 
Vesterbro. Kommunen 
kan ikke gribe ind og vil 
have Udlændinge styrelsen 
til at � erne misbrugerne, 
da de sorterer under dem. 
Foto: Anne Bæk

D
et � yder med brugte kanyler, sølv-
papir, små plastposer og vat, og her 
og der ligger en misbruger i dyb søvn.

Godmorgen til endnu en dag på 
rampen foran sto� ndtagelsescentret 

H17 på Slagterhusgade på Vesterbro i Køben-
havn, hvor byens junkier i rene og trygge om-
givelser kan indtage deres sto� er.

Men mange andre end byens narkomaner 
� nder vej til rampen. 

Hver nat sover en lang række asylanter, af-
viste asylansøgere, udviste udlændinge, der 
er gået under jorden, udlændinge med ophold 
i andet EU-land og udlændinge på tålt ophold 
foran H17 for at være i nærheden af de sto� er, 
der er så mange af i området omkring Halm-
torvet.

Nogle af dem bygger en slags midlertidige 
huler, andre ligger på et papstykke, der er så-
gar rejst et telt, og der er i hvert fald 30 uden-
landske misbrugere uden for centret, da Ber-
lingske kigger forbi fredag morgen. 

Dertil kommer de mange, der hænger ud i 
hjørner og kroge eller på social-cafeen Dug-
nad lige i nærheden.

Fælles for dem er, at de åbenlyst � xer, ryger 
og pusher. En enkelt bliver aggressiv, da Ber-
lingske stiller spørgmål, andre vil gerne svare. 
Uden navn eller foto. 

Andre igen bliver � erne i blikket, når nålen 
først sidder fast i armen. Blandingen af rus, 

Nødråb fra Vesterbro over 
 udenlandske narkomaner

dårligt engelsk og endnu dårligere dansk gør 
det svært helt at hitte rede i deres historier.

Én har opholdstilladelse, men Vesterbro 
trækker mere i ham end Viborg. En anden har 
fået afslag på asyl. Det samme har en tredje. 
Langt de � este af dem er iranere.

»Jeg har boet sådan her i lang tid. Jeg sælger 
sto� er og tjener på det,« siger en af dem.

Baseballbat under disken
De er kilde til uro og kon� ikter. Uroen spreder 
sig fra Slagterhusgade til nabolaget, hvor der 

Københavns Kommune har indtil videre forgæves forsøgt at få staten til at tage 
sig af de mange afviste asylansøgere og udviste udlændinge, der hver dag junker,
 ryger og pusher på Vesterbro.

ligger efterladt � xegrej, lugter af pis, og hvor 
lokale butikker, restauranter osv. alle kan for-
tælle om større eller mindre problemer.

En ekspedient i en butik beretter sågar, hvor-
dan han »altid har denne her« og � nder et base-
ballbat frem fra under disken. Det har dog ik-
ke været i brug endnu.

Forleden var der i Superbrugsen en hånd-
fuld butikstyve på en enkelt dag. Alle udlæn-
dinge. Typisk er der dog ikke så mange, oply-
ser brugsuddeler Claus Jensen.

»Vi oplever dem på daglig basis, smårapse-
rier, utryghed, det er meget in your face her 
på Halmtorvet,« siger han:

»Vi kan ikke gøre så meget ved det. Vi kan 
give dem en påmindelse om, at det må de ikke. 
Men vi ved også godt, hvor dårligt de har det.«

Udenlandske misbrugere er blevet så stort 
et problem, at Københavns Kommune nu sen-
der »et nødråb fra gadeplan« til Udlændinge-
styrelsen, som områdechef Steen Bo Pedersen 
formulerer det.

»Vi kan ikke hjælpe udlændingene. De er 
ikke omfattet af dansk sociallovgivning. Vi må 
ikke hjælpe dem med afvænning eller en over-
natning på et herberg. Vores tilbud er til vores 
egne stofmisbrugere. Vi har behov for, at sty-
relsen tager et ansvar og er til stede med ga-
demedarbejdere. Eventuelt ved at hyre Røde 
Kors, så de kan hjælpe de her mennesker med 
at komme videre,« siger han.

»Det er triste skæbner, men deres fremtid 
ligger ikke her på Vesterbro. De har hverken 
adgang til behandling eller overnatning.«

Han vurderer, at politiet gør, hvad de kan, 
for at håndtere problemerne. 

På Vesterbro må misbrugere som udgangs-
punkt gerne have sto� er til eget brug, og selv 
om politiet returnerer de udviste misbrugere 
til f.eks. 

Udrejsecenter Kærshovedgård i Jylland, � n-
der de alligevel tilbage til Vesterbro.

»Det er her, sto� erne er, så det er her, de 
kommer, og det er her, de bliver,« lyder det fra 
centerchef i Center for Udsatte Voksne og Fa-
milier, Københavns Kommune, Lis Bjarnesen.

Brev fra Mia og Frank til Inger
Politisk har kommunen � ere gange forsøgt at 
råbe udlændinge- og integrationsminister In-
ger Støjberg (V) op. 

Senest med et brev for et par uger siden, 
hvori overborgmesteren og socialborgmeste-
ren gentager, at »personer, der har fået afslag 
på asyl og personer uden lovligt ophold, giver 
trygheds- og renholdelsesproblemer på Ve-
sterbro«.

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) er »ær-
gerlig over, at der endnu ikke er kommet med-
arbejdere fra Udlændingestyrelsen på Vester-
bro«.

I en undersøgelse sidste år kom kommunen 
og Røde Kors i kontakt med 74 udlændinge i 
stofmiljøet omkring Halmtorvet. 

Op mod halvdelen af dem var enten afviste 
asylansøgere, udokumenterede migranter, 
eventuelt med opholdstilladelse i andet EU-
land, eller på tålt ophold.

Udlændingeordfører og medlem af borger-
repræsentationen Marcus Knuth (V) opfordrer 
til, at politiet er mere synligt i området.

»Vi har strammet reglerne for opholds- og 
meldepligt for udviste udlændinge. Bryder de 
reglerne, kan det ende med frihedsberøvelse,« 
siger han.

Det har ikke været muligt for Berlingske at 
få en kommentar fra Inger Støjberg, da hun 
har ferie.

Mange udenlandske misbrugere har 
slået sig ned foran Slagterhusgade 2 
på Vesterbro. Foto: Anne Bæk
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