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IKKE ULOVLIGT

Strid om
fristed til
narkomaner

Ærgerligt

Regeringen og Dansk Folkeparti forhindrer, at der oprettes fixerum i København.
Men professor i økonomisk kriminalitet Vagn Greve mener ikke, at det i Danmark er ulovligt at oprette
fixerum.

– Fixerum hjælper
– både
narkomaner,
politiet og
lokalmiljøet, siger
Michael Lodberg
Olsen, der ærgrer
sig voldsomt over,
at politikerne
ødelagde en
klokkeklar succes.

Ikke ulovligt
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Alle var glade for fixe-rum
Politisk obstruktion: Frivillige havde stor succes med cafe med
fixerum til Vesterbros narkomaner, men det passede ikke politikerne
 Café Dugnad
 Café Dugnad åbnede 25.
december 2008 og ligger på
Halmtorvet på Vesterbro i København. Fra 1. januar overgår
driften af Café Dugnad sandsynligvis til folkene bag værestedet Mændenes Hjem.
 Omkring 200 misbrugere har
dagligt deres gang i den 65
kvadratmeter store café.

Udpluk af Ekstra Bladets artikler om de lovløse forhold på Vesterbro.

Jesper Nielsen
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– Til sidst blev jeg for træt af
at se på narkomanerne junke, pisse og skide i telefonboksen neden for mit vindue.
Sådan siger Michael Lodberg Olsen, der sammen med
en gruppe andre lokale borgere fik nok af mere end 35
års massive narkoproblemer
på Vesterbro.
De tog derfor initiativ til
Café Dugnad, hvor stofmisbrugere i to år har kunnet få
et varmt måltid mad og haft
mulighed for at tage deres

stoffer under ordnede forhold.
For mens eksperter og politikere i årevis har diskuteret effekten – og ikke mindst
lovligheden – af de berygtede
fixe-rum, var de lokale ikke i
tvivl om, at lige netop fixerum kunne være med til at
afhjælpe Vesterbros massive
narkoproblemer.

En stor succes
– Vores ambition var at gøre
noget ved narkoproblemerne. Det er umuligt at udrydde stofferne, men ved at få
noget af det væk fra gaden,

kunne vi bedre håndtere og
holde problemerne nede, siger Michael Lodberg Olsen,
der tidligere stod i spidsen
for Café Dugnad.
Caféen blev hurtigt en succes med flere hundrede daglige brugere til stor glæde
for både lokale borgere og
politiet.

For meget for kommunen
– Lokale beboere henvendte
sig og fortalte os, at de f.eks.
var lykkelige for, at de ikke
længere havde junkier sovende i opgangen, og politiet
var også glade for at kunne

henvise narkomanerne til os
frem for det næste gadehjørne, siger han.
For et halvt år siden blev
det åbenlyse misbrug dog for
meget for Københavns Kommune og socialborgmester
Mikkel Warming (El). Reglerne blev strammet.
Resultatet blev, at en stor
del af stofmisbruget og de
medfølgende problemer rykkede tilbage på gaden, og det
ærgrer den tidligere leder
voldsomt.
– Kommunen bliver selvfølgelig nødt til at handle,
hvis der er tale om ulovlig-

 Navnet Dugnad kommer fra
norsk og betyder, at lokalområdet samles for at løse en
konﬂikt eller løfte en opgave i
fællesskab.
Jesper NIelsen

heder. Men for det første mener vi jo stadig ikke, at fixerummene er ulovlige, og for
det andet bliver man nødt til
at kigge på det socialt og ikke kun juridisk.
– Både vi og andre har påvist det helt klart: Fixerum
hjælper – både narkomanerne, politiet og lokalmiljøet,
siger Michael Lodberg Olsen.
jn@eb.dk

– I Danmark er det jo sådan,
at når noget ikke er ulovligt,
er det lovligt, og jeg kan ikke
finde et argument i vores
straffelov for, at det skulle
være ulovligt for Københavns Kommune at lave et
fixerum, hvis de har lyst, siger professoren, som dog ikke vil gøre sig klog på, om
der er andre regler, som forhindrer den enkelte kommune i at opføre fixerum.
– Men jeg kan heller ikke
se det mindste ulovligt i, at
for eksempel en privat organisation eller velgører opfører et fixerum. Men skal jo
huske på, at det ikke er ulovligt at indtage stoffer i Danmark, kun at besidde dem.

Ændrer bare loven
Personligt mener Vagn Greve, at der bør oprettes fixerum, så junkierne har et
sted at tage stoffer i et sundere miljø.
– De fleste junkier dør ikke
af selve narkoen, men af følgesygdomme, som kan begrænses med fixerum. Og
jeg mener ikke, at det offentlige opfylder deres medmenneskelige pligt ved at nægte
fixerum i Danmark.
Den konservative retsordfører, Tom Behnke, mener
ikke, at Vagn Greve har ret i
sin fortolkning af loven, og
han er parat til at gøre hvad
som helst for at forhindre et
lovligt sted at indtage stoffer.
– Vi ændrer bare loven,
hvis det viser sig, at Vagn
Greve har ret – men det er
jeg nu overbevist om, at han
ikke har, siger Tom Behnke,
der i sine unge dag gik ind
for fri narko
jsp og sth

“DET ER EN FLOT FILM,, SOM BØRN OG VOKSNE KAN DELE MED GLÆDE OG OPLEVE SAMMEN.”
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