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HVOR MÅ VI SOVE I NAT?
Er det kriminelt at være hjemløs? Første sag mod en hjemløs, der har overnattet under åben himmel i en såkaldt
’enkeltmands-lejr’ kommer nu for retten. Organisationer udtaler sig særdeles kritisk - og hjemløse protesterer ved
en række aktioner i forbindelse med retssagen.
Hvornår er der er tale om en lejr - og hvornår er der blot tale om en person, der ikke har noget sted at bo og derfor
går til ro under åben himmel? Det spørgsmål er pludselig ikke så enkelt at besvare, siden det blev klart, at en enkelt
hjemløs kan udgøre en lejr og dermed sigtes for at overtræde lejrforbuddet.
”Forbuddet rammer kun de allersvageste, nemlig dem, der bor på gaden. I virkeligheden er det jo et
signal om at det er forbudt at være gadehjemløs”, siger Daniel Høybye, bestyrelsesmedlem i SAND
Hovedstaden.
Kim Allan Jensen, formand i SAND Hovedstaden supplerer:
”Pludselig er det ikke klart hvornår noget er en lejr og det er helt klart yderligere stress af hjemløse.
Der er jo folk der ikke har noget alternativ til gaden. Hvis staten og kommuner ikke vil sikre herbergspladser nok, må
der skabes rum for, at dem, der ikke er plads til på herbergerne, kan overnatte udenfor lovligt”.
SAND bakkes op af Gadejuristen der yder juridisk hjælp på gadeplan:
”Justitsministeriet har været meget vage i deres beskrivelse af, hvad der er en utryghedsskabende lejr
og Københavns Politi har været meget aggressive i deres fortolkning. Hvis Københavns Byret dømmer skyldig i den
her sag, så er det blevet ulovligt at være hjemløs”, siger Maja Løvbjerg Hansen, Gadejuristen.
”Udesovere er en af de mest udsatte hjemløsegrupper vi har. De er enten for dårlige til herberger
eller så psykisk udfordrede, at de søger væk fra herbergerne og de sociale indsatser. Det er vigtigt, at disse folk ikke
skubbes længere væk fra samfundet”, siger Kim Allan Jensen, SAND Hovedstaden.
”Det er helt klart et skridt i den forkerte retning. Der er ingen udsatte mennesker der får løst deres
komplekse problemstillinger og kommer ud af hjemløshed ved at blive straffet”, siger Bo Heide-Jochimsen, Gadechef
i projekt Udenfor
Den aktuelle sag drejer sig om en enkelt hjemløs, der har sovet alene. Der var ikke andre, der havde ligget samme
sted og han lå på et fortov på et liggeunderlag i en sovepose.
Sagen skal for retten d. 31/8 kl. 9.30 i Københavns Byret. SAND Hovedstaden planlægger indtil flere aktioner for
at støtte sigtede, men også for at vise deres foragt for ’lejrloven’. Man vil bl.a. overnatte på gaden, samt aktionere
foran retten.
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’Lejr-loven’
1. juli sidste år blev det såkaldte zoneforbud indført. Det betyder helt konkret, at hvis man har fået en bøde for tage
ophold i en utryghedsskabende lejr, får man også et forbud mod at befinde sig i en zone på 400 meter fra lejren.
Overtrædelse af zoneforbud kan udløse fængselsstraf.
(Kilde: Gadejuristen)
Danmark har 6.500 hjemløse og kun lidt over 2.000 herbergspladser.
Det vurderes, at der er ca. 650 hjemløse der hver nat sover udenfor.
(Kilde: SFI / VIVE)

