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Københavns Kommune tvinger cafe for stofbrugere i knæ.
Cafe Dugnad beder om hjælp til flere m2 og får kritik, tilsyn og mere politi
stedet.

Socialudvalget i Københavns Kommune giver det gule kort til Cafe Dugnad - en cafe for
stofbrugere på Vesterbro.

Cafe Dugnad og lokalområdet på Vesterbro har bedt kommunen om hjælp til mere plads,
fordi stedet er ved at drukne i succes, idet cafeen har trukket mange stofbrugere væk fra

gaderne, kælderskakterne, opgangene og området omkring Maria Kirkeplads. Mange

borgere, institutioner på Vesterbro, forretninger og politiet er glade. Cafeen har betydet at

stofbrugerne har et sted at være i stedet for at være henvist til gaden med alt hvad det

indebærer af jammerlighed og gener for lokalområdet. Men sommeren vil øge tilgangen af alt
for mange stofbrugere på alt for få m2. Det vil give øget pres på medarbejderne og vil være til
stor gene for beboere og erhvervsdrivende i nærheden af Cafeen. Især området omkring
Kødbyen og Kvægtorvsgade er udsat.

Kommunen har valgt at give penge til udgående medarbejdere, øget renhold og toiletter.
Disse tiltag løser ikke Dugnads grundlæggende problemer, og såvel Dugnad som de lokale

interessenter er alle enige om, at det ikke var disse tiltag man efterlyste men mere plads til
stofbrugerne.

Københavns kommune mener ikke, at samarbejdet med Dugnad er tilfredsstillende og ønsker

partnerskabsaftalen genforhandlet til oktober. Dugnad finder det nødvendigt at genforhandle

partnerskabsaftalen hurtigst muligt for i samarbejde med kommunen at imødekomme
sommerens udfordringer med fælles fodslag.

Dugnads Bestyrelse har på baggrund af kommunens henstillinger besluttet at lukke cafeen fra
på torsdag den 24.6 og serverer mad på gaden for stofbrugerne.

Faglig leder i Dugnad Ole T Kristensen siger om beslutningen: "Situationen er uholdbar og

uhåndterbar for medarbejderne i cafeen efter socialforvaltningens reaktioner vedrørende
cafeens status, øget tilsyn fra kommunen samt krav til politiet om en mere synlig praksis i og
udenfor cafeen. Skal Dugnad opfylde sin opgave kvalificeret og anstændigt kræver det, at vi

står sammen om løsningerne og bruger de gode erfaringer, vi har skabt med Cafe Dugnad. Vi
har brug for, at Socialforvaltningen spiller sammen med Dugnad om de bedste løsninger".



Dugnad er klar over, at stofbrugerne og borgerne vil blive taberne ved lukning af cafeen.

"Vi bliver nødt til at samarbejde i lokalområdet og med Københavns Kommune som reel

samarbejdspartner, hvis det skal lykkes at skabe en hverdag, hvor6tofbrugere og borgere

kan leve side om side", siger fungerende leder Ole T. Kristensen.
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DUGNAD Vesterbro er et borgerinitiativ med støtte fra Sundhedsministeriet. Lokale aktører fra

Vesterbro arbejder for at skabe bedre forhold for stofbrugerne i bydelen og dermed skabe el1 bedre

bydel med plads til alle samt at få gennemført lovlige stofindtagelsesrum i København.
Cafe Dugnad er et værested for stofbrugere placeret i den Brune Kødby - en cafe med mad, toiletter
og plads som drives delvist af frivillige. Dugnad er norsk og betyder at løse en opgave i fællesskab.
www.dugnad.dk




