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Vi har spurgt kandidaterne til Borgerrepræsentationen i Københavns kommune, 
hvordan de vil arbejde for, at også hjemløse borgere kan leve trygt i byen. 

På de følgende sider har vi samlet de svar, vi fik:

 SF

 VENSTRE
 

 KOMMUNISTERNE

 ENHEDSLISTEN

 KØBENHAVNERLISTEN
 

 KØBENHAVN FOR ALLE

 SOCIALDEMOKRATIET 

 FRIHEDSLISTEN
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KASPER NORDBORG KIÆR
SF

Det er vigtigt for mig, at København er tryg for alle. Dette gælder 
selvfølgelig også de mennesker, som af den ene eller anden grund 
er hjemløse. Jeg synes, der både skal fokuseres på at sikre stabi-
le hjem for udsatte borgere. Samtidig er det også vigtigt at sikre 
menneskelige forhold for dem der bor på gaden. Desværre oplever 
man ofte i København de mange mennesker som er udsatte og bor 
på gaden. Der er desværre ikke nogen nem og hurtig løsning, men 
det skal løses.

SF
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KLAUS MYGIND
SF

SF

Ingen skal være hjemløs i København.

At nogle mennesker i vores samfund ikke har et hjem er en skan-
dale. Det gør mig vred, at det overhovedet er et problem i vores 
rige velfærdssamfund. Og så er hjemløsheden endda stigende. Tro 
det eller ej. De seneste 10 år er hjemløsheden nemlig steget med 
næsten 30 procent. Det er et svigt af dimensioner. 

En stor del af de hjemløse bor i København. Ved den seneste 
nattetælling lavet af projekt UDENFOR, der arbejder for at forbed-
re forholdene for samfundets udstødte, fandt 12 medarbejdere 
på bare fire timer 87 mennesker, der var nødsaget til at sove på 
gaden.
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Samtidig er det heller ikke blevet lettere at være hjemløs – tvært-
imod. Siden 2017 har politiet fx kunnet givet en bøde på 1.000 
kroner og et zoneforbud til personer, der opholder sig i en perma-
nent såkaldt ’utryghedsskabende lejr’. Hvordan er vi dog endt her? 
Og endnu vigtigere: Hvad kan vi gøre ved det?

Fra min stol som politiker i Københavns Kommune står det klart, 
at vi bør arbejde med den såkaldte Housing First-strategi. Her får 
den hjemløse tilbudt en bolig og bostøtte. Resultaterne viser, at 
efter et år er otte ud af ti stadig bosiddende i boligen. 

Strategien tager udgangspunkt i, at boligen er en basal menne-
skeret, der skal opfyldes som det første. I København skal vi blive 
meget bedre og hurtigere til at stille en bolig til rådighed til den 
hjemløse. Det er altafgørende. For ingen bør være hjemløs i Kø-
benhavn.   
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RASMUS STEENBERGER
SF

SF

Mit bud på en tryg hovedstad – er den for alle?

København skal være for alle, men det er byen ikke i dag. I alt 
for mange år har man prøvet at presse de skæve eksistenser ud af 
byen. 

Jeg vil arbejde for, at vi bygger flere skæve boliger i hele byen, og 
flere fixerum i alle brokvarterer. 
Fordi det er vigtigt med værdighed for byens udsatte borgere. 
Steder med fast personale, man kan snakke med og stole på. Med 
ordnede forhold, og som ikke generer naboerne. 

SF kæmper for et fixerum på Sundholm, for at aflaste Stofscenen 
på Vesterbro og give værdighed til flere stofbrugere på Amager. 
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På sigt skal der også være fixerum/stofindtagelsesrum på Nørrebro, 
Nordvest og flere steder. Efter behov. 

Udsatte borgere skal ikke gemmes væk, men bo i egnede boliger 
som både giver plads og luft til at være sig selv, og samtidig giver 
mulighed for at møde hr. og fru Jensen, når de går tur eller hand-
ler. Et godt eksempel på en god placering af skæve boliger er de 
kommende skæve boliger på Kofoeds Skole på Amager. Her går det 
op i en højere enhed, samtidig med at Kofoeds åbner deres område 
endnu mere op for offentligheden. 

Den slags projekter skal vi finde flere af, hvor 1+1 giver 3.
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CLAUS BUCH
VENSTRE

VENSTRE

Borgere i alle lokalområder skal føle sig trygge i København. 

Fokus på at optimere og sikre overnatningsmuligheder til hjemlø-
se i lokalområder.

Oplever ofte at møde hjemløse på gaden morgen og aften, som 
gør stort indtryk på mig. 

En vigtig debat må også være at sikre hjemløse har mulighed for 
at bruge Sundhedshuse i København.   
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RIKKE G.F. CARLSSON
KOMMUNISTERNE

Fattigdom er et politisk valg. Vi ser stigende hjemløshed blandt menne-
sker der er over 50 år og tidligere så vi stigning blandt de unge. Det kan 
samfundet ikke tolererer. Men det er systematisk skabt, både ved de lave 
ydelser, Ghettoloven og ikke mindst den massive nedskæring i psykia-
trien. De få herberger som er tilbage og de krisecentre som er, lever på 
usikre donationer og skal søge finanslovsforhandlingerne hver gang. Den 
hetz som foregår med bødestraf, og presset på eksempel Fredens Havn 
er urimelig. Det samme gøre sig gældende med digitaliseringen og de 
manglende kontanter.

Sådan løfter og løser man ikke fattigdom, misbrug, sygdom og hjemløs-
hed. Kommunisterne, Liste N foreslår følgende: 

Bare i København er der 2,1 million ledige erhvervslokaler som kom-
munen har mulighed for sammen med hjemløse og deres organisatio-
ner, at skabe rummelige ”skæve” boliger. 

Der skal støttes op med professionel hjælp som sociolancen, social-
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rådgivere, tand- og fodpleje. samt personale der kan virke støttende og 
hjælpende.   
Ydelser skal sættes op og indsatsen skal sættes ind tidligere, så de 
unge ikke ender i bunden af samfundet. Det kræver også ungdomsbo-
liger der er til at betale. 

Dem som er syge skal have tilkendt førtidspension med det samme. 

Bødestraf skal afskaffes øjeblikkeligt, - og bruger af stoffer og canna-
bis skal afkriminaliseres og den portugisiske model skal indføres (læs 
videnskab.dk). 

Budgetloven skal fjernes, så psykiatrien kan få tilført de midler der 
mangler efter årtiers nedskæringer. 

Herberger og krisecentre skal på finansloven, indtil der ikke er brug for 
dem mere. 
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ENHEDSLISTEN

Der skal ikke herske tvivl om, at en rummelig by med plads til alle er en af vores hjerte-
sager. Det sociale område er vigtigt for os, og vi vil gøre hvad der er muligt for at mind-
ske den voksende ulighed.

“Housing First” er et glimrende princip, men det at få tag over hovedet gør det ikke ale-
ne. Alle de problemer der førte til hjemløsheden forsvinder ikke, fordi man får en bolig. 
Tværtimod kommer nye som ensomhed let til. Så uanset hvor mange billige, skæve m.v. 
boliger der tilvejebringes, skal der også være ressourcer til den behandling, gældsrådgiv-
ning, social støtte m.v., den enkelte har brug for.

Enhedslisten vil gerne afskaffe hjemløshed, men der er mange skridt, der skal tages 
inden vi når dertil. Konkret vil vi arbejde for: 

Helt billige boliger bl.a. med støtte fra Nybyggerifonden 

Skæve boliger. De skal udvikles i dialog med brugerne. Skæve boliger kunne f.eks. 
også være et husbådeområde som Fredens Havn, hvor der sørges for lovlighed og 
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miljørigtighed. I Aarhus var der et projekt, hvor hjemløse var med til at 
bygge deres egen flytbare bolig, det kræver selvfølgelig nogle fællesfa-
ciliteter i form at toilet, vand ect. 

Presse Folketinget til at ophæve lejrloven.  

At socialforvaltningen og beskæftigelses- og integrationsforvaltningen 
samarbejder, så hjemløse ikke sanktioneres. Gadeplansmedarbejder-
nes tid kan bruges bedre, end på at få ophævet sanktioner. 

Mulighed for at hæve kontanter dagligt uden at have bestilt tid (det 
kræver regeringen gør noget) 

Undersøge mulighederne for at skabe trygge rammer for “Udesovere”. 
Vi har ikke facit, og civilsamfundet skal være med til at finde løsnin-
ger. Men måske kunne der laves aftale mellem en boligforening og 
et par hjemløse om lov til at sove i gården/bag cykelskuret/i kælder-
gangen m.v. Måske kunne vi sætte sheltere op med muldtoilet eller 
offentligt toilet i nærheden, det kræver en form for booking/tilsyn, 
men må kunne løses.  
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Arbejde for at hjemløse ikke efterlades på bagperronen, når MitID 
erstatter NemID. 

At kommunen er positive, hvis der udvikles flere socialøkonomiske 
arbejdspladser f.eks. af Hus Forbi.
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KØBENHAVNERLISTEN

Hjemløshed er stadig et alvorligt problem i København, og corona kan 
utvivlsomt have gjort situationen bedre. Andelen af billige almene boli-
ger er faldet markant gennem de sidste år. En ny opgørelse fra Bolig- og 
Planstyrelsen viser, at der kun er opført 6 % almene boliger i København 
mellem 2015-21, langt fra hensigten om 25 %. Københavnerlisten 
mener, at vi bør følge samme strategi, man har i Norge og Finland med 
Housing First. 

Ikke at have en bolig er det mest stressende i forhold til at fungere or-
dentligt i hverdagen og samfundet. Det forhindrer folk i at komme ind på 
arbejdsmarkedet eller studie, og de er mere sårbare for at blive fysisk og 
psykisk syge og tage vare på eventuelle børn. 

Derfor bør hjemløseindsatsen ikke isoleres til et socialpolitisk område, 
men ses i et helhedsperspektiv, hvor sikringen af en bolig er udgangs-
punktet for at komme på fode og fungere i samfundet på alle andre 
områder.
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PETAR SOCEVIC 
DANMARK FOR ALLE

I Danmark for Alle er vi dybt optagede af at skabe bedre forhold for vores 
hjemløse medborgere. Det skal først og fremmest manifestere sig ved at alt 
arkitektur som er fjendtlig over for vores hjemløse medborgere skal ændres, 
således at Københavns arkitektur blev tænkt ind i et hjemløsevenligt design.

Derudover vil vi i Danmark for Alle sikre at alle indsatser og initiativer der 
kæmper for socialt udsatte får de fornødne midler til at skabe et trygt Kø-
benhavn for vores hjemløse medborgere. Vi vil skabe bedre adgang til billige 
boliger, og skabe de bedst mulige rammer for en styrkelse af psykiatrien på 
gadeplan.

Danmark for Alle er netop bragt til verden fordi vi mener at vi skal have et 
samfund med plads til alle. Det gælder både i forhold til den enkeltes indi-
viduelle rødder, men også i forhold til økonomisk og social baggrund. Det vil 
derfor være et altafgørende kriterium for Danmark for Alle at skabe et trygt 
København, hvor vores hjemløse medborgere oplever en langt større grad af 
sikkerhed og værdighed.
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MARIA TRANBERG 
SOCIALDEMOKRATIET

Jeg vil gerne kæmpe for at vi får flere sovepladser på herberg, så det at 
sove på gaden ikke burde ske. Det er hjerteskærende at læse, at hjemløse 
lever i konstant frygt og at en nats søvn kan ende i at blive slået ned. Det 
er helt umenneskeligt!
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CECILIE MICHELE ALBRECHT 
FRIHEDSLISTEN

Hej, jeg vil sige at lige netop de hjemløses trivsel, er et af de punkter, som 
er meget ømt for mig.

JEG har selv været hjemløs, jeg har selv prøvet, hvordan det er at være 
”farlig” for andre mennesker, jeg har på egen krop oplevet, hvordan det er 
at sove uønsket på gaden.

Derfor ønsker JEG, at der kæmpes for dem, som lige nu, ikke selv har en 
stemme og i den forbindelse også de hjemløse.
Jeg ønsker at der findes flere hjem til dem, måske hvor de kan bo sam-
men, som en mini koloni.

Dette ser jeg bestemt som muligt, da der er virkelig mange hjemløse, som 
har det rigtig dårligt.



W

Jeg ved at der bliver brugt penge, på at få dem væk fra gaden, men ikke 
til et hjem. Derfor siger JEG! hjælp de hjemløse, så de i fremtiden, kan 
hjælpe sig selv, ikke bare giv dem bøder og smid dem væk, men giv dem 
noget realt hjælp, i form af arbejde, som de så med det arbejde, blandt 
andet med at holde København gader rene, så til gengæld giver vi dem 
mad, en seng og varme, tryghed og kærlighed.

Fordi alle mennesker, har ret til at være her og alle mennesker, har brug 
for hjælp, så de i fremtiden, kan hjælpe dem selv og andre i den situati-
on, de befinder sig i nu.

Derfor en stemme på mig, Cecilie Frihedslisten, liste t i København og 
liste æ i region hovedstaden, er en stemme på et renere samfund, med 
mindre hjemløse og mere kærlighed og varme i det københavnske og i 
hele regionen
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LÆS MERE OM PROJEKT UDENFORS ARBEJDE FOR AT FORBEDRE FORHOLDENE 
FOR SAMFUNDETS ABSOLUT UDSTØDTE PÅ UDENFOR.DK


