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Nørrebro Lokal Udvalg er på sit møde mandag d. 15. september 2008
diskuteret ”Etablering af værested på Indre Nørrebro” fremsendt fra
Socialudvalget til høring i Lokaludvalget for Nørrebro.
Arbejdsgruppen for det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre
og handicap har på baggrund af mødet indstillet nedenstående
høringssvar til Lokaludvalget.
Lokaludvalget finder, at oprettelsen af et værested grundlæggende er
en god løsning på problematikken omkring gruppen af unge på Indre
Nørrebro. Lokaludvalget synes endvidere, at det er afgørende, at man
beslutter sig for den mest vidtrækkende af de løsninger,
Socialforvaltningen foreslår, der omfatter en høj grad af
brugerinddragelse, men også rådgivning og vejledning af de unge
omkring uddannelse mm. (angivet som Værested med social indsats).
Det er vigtigt, at det socialpædagogiske arbejde forestås af lønnede
professionelle med kendskab til kvarteret og med indsigt i og
forståelse for de særlige udfordringer denne gruppe af unge står
overfor. Lokaludvalget synes også at det er en god ide, at aktivere de
unge og give dem noget medansvar ud fra en empowerment strategi.
Lokaludvalget finder imidlertid den foreslåede placering i Støberiet
stærkt problematisk af en række grunde For det første er det
lokaludvalgets opfattelse, at placeringen i Støberiets 3. sal vil betyde
en uhensigtsmæssig nedlæggelse af en række velfungerende
aktiviteter til fordel for mange af bydelens borgere. Udvalget
anerkender den generelle lokalemangel på Nørrebro, men frygter, at
konsekvensen ved at flytte aktiviteter vil være, at en genplacering ikke
er mulig. Dette kan medføre en permanent nedlæggelse af
aktiviteterne, der vil være et voldsomt slag mod brugerne og
Kulturhuset på Blågårds Plads funktion som kulturelt og
nærdemokratistyrkende kraftcenter.
For det andet vil placeringen af værestedet i kulturhuset få
´betydelige negative konsekvenser for kulturhusets øvrige drift og
brugere’, som det fremgår af Socialforvaltningens egen vurdering. Da
værestedet et målrettet en målgruppe, der anses for at være ’udadreagerende’ er en selvstændig indgang en nødvendighed, som ikke er
muligt i Støberiet. Et af formålene med værestedet skulle gerne være
at skabe trygge rammer for borgerne og færre konfrontationer. Hvad
enten de unge mennesker er ´udad-reagerende` eller blot har andre
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koder end gennemsnitsborgeren, så har man i forslaget med denne
placering, uden selvstændig adgang, ikke løse denne problematik. De
unge vil derfor være meget synlige, f.eks. i forbindelse med rygning,
foran den fælles indgang til Støberiet, som ikke vil være til gavn for
hverken Støberiet generelt eller værestedet specifikt.
For det tredje, og helt afgørende, er det lokaludvalgets forståelse, at
de unge ikke selv ønsker denne placering. Lokaludvalget er klar over,
at Borgerrepræsentationen har lovet de unge (og beboerne i
lokalområdet), at værestedet skal være oprettet pr. 1. oktober. Men det
forekommer lokaludvalget stærkt uhensigtsmæssigt, at man på grund
af tidspres vil etablere en midlertidig løsning, der er til gene for så
mange borgere, og som ikke er ønsket af brugerne selv.
Lokaludvalget indstiller derfor, at man, hvis man holder fast i fristen
1. oktober, i stedet for denne placering laver en midlertidig
´pavillonløsning`, bestående af flere beboelsescontainere med toilet og
køkkenfaciliteter. Denne løsning kunne evt. implementeres i Korsgade
på ´bagsiden` af Blågården. Dette kan og skal imidlertid kun
gennemføres i dialog og med accept af de unge, som ligeledes skal
have en god forklaring på, hvorfor det vil tage tid at finde en
permanent løsning.
Alternativt indstiller lokaludvalget, at man tager kontakt til de unge og
hører hvordan de stiller sig overfor en udsættelse af projektet, til man
kan finde en permanent løsning der er tilfredsstillende – også for
gruppen.
Men der er brug for en permanent løsning, og denne skal findes i
lokalområdet, da det er urealistisk, at de unge vil flytte sig særlig langt
fra det kvarter, de er forankret i. Derfor skal løsningen findes i
samarbejde med de unge og lokaludvalget opfordrer til at man i
arbejdet med at finde en permanent løsning, nedsætter en følgegruppe
med deltagelse af de unge.
Med venlig hilsen
Nørrebro Lokaludvalg
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