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Høringspapir: Placering af natcafé for kvinder
Københavns Kommune har indgået en aftale med Indenrigs- og
Socialministeriet om at deltage i den nationale strategi for at reducere
hjemløshed. Således vedtog Borgerrepræsentationen den 17/9 2009 en
række indsatser, der indgår i en ambitiøs hjemløsestrategi for
Københavns Kommune. En af indsatserne er etablering af akuttilbud
til kvinder, herunder en natcafé. Der har vist sig mulighed for at
placere natcaféen til kvinder i Lyrskovgade 2. Lokaludvalget høres
hermed om placeringen.
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Baggrund
I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes
hjemløsestrategi foretog Kuben Management en kvalitativ
undersøgelse blandt byens hjemløse. Den viste bl.a. at:
 Hjemløse kvinder føler sig utrygge ved de almindelige
herberger og natcaféer, der er domineret af mænd, og derfor
vælges de eksisterende natcafétilbud fra.
 En del hjemløse, misbrugende kvinder føler ikke, at de passer
ind på tilbud som fx Reden, da de ikke prostituerer sig.
 I stedet vælger kvinderne ofte at sove hos venner og bekendte
– altså at blive ”sofasovere”.
 Kvindelige ”sofasovere” har en forhøjet risiko for at blive
udsat for overgreb af seksuel og voldelig karakter.
Undersøgelsen viste med andre ord, at der er et behov for akut-tilbud
til hjemløse kvinder i København, hvilket understøttes af SFI’s
hjemløseundersøgelse fra februar 2009. Den viste bl.a., at selv om
Københavns Kommunes natcaféer er målrettet både mænd og kvinder,
er kvinderne underrepræsenterede i disse tilbud. Eksempelvis
udgjorde kvinderne kun 13,5 % af det samlede besøgstal på
natcaféerne, selv om 21 % af de hjemløse i byen er kvinder. Samtidig
viste undersøgelsen, at kvinderne er overrepræsenterede som
”sofasovere”, idet 26 % af ”sofasoverne” var kvinder. SFI skønner, at
der minimum er 255 hjemløse kvinder i Københavns Kommune. 55 %
af kvinderne har et misbrug.
Københavns Kommune ønsker derfor at skabe et tilbud, der retter sig
mod de kvinder, der vælger at sove på gaden eller på sofaen hos
venner og bekendte med risiko for at blive udsat for overgreb. Det
skal være et tilbud, der kan give disse meget udsatte kvinder tryghed
og ro i nattetimerne og rådgivning i dagtimerne.
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Hvad er en natcafé?
Hvor et almindeligt herberg kræver, at man indskriver sig med navn
og cpr-nummer, er natcaféen et tilbud, hvor borgeren kan henvende
sig anonymt, og hvor man kan få ly, lidt mad, rådgivning og mulighed
for at sove. Mange hjemløse har gennem livet haft negative oplevelser
med det offentlige system, og de har derfor en grundlæggende skepsis
over for offentlige tilbud og myndighedspersoner. Ved at etablere et
tilbud, hvor brugerne kan henvende sig anonymt, øger man chancen
for at komme i kontakt med mennesker, der normalt er meget svære at
hjælpe. En natcafé er altså et vigtigt element i arbejdet med at etablere
den første svære kontakt med hjemløse kvinder, bygge bro til systemet
og på længere sigt at hjælpe dem ud af deres hjemløshed.
Målgruppe
Natcaféen vil tage imod hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly
og overnatning. Den primære målgruppe er hjemløse, ikkeprostituerede kvinder med og uden misbrug, hvor erfaringer viser, at
en stor del har været udsat for vold.
Beskrivelse af tilbuddet
Natcaféen skal have mulighed for at have op til ca. 20 kvinder
overnattende. Lokaler skal indrettes således, at der skabes et trygt
frirum, hvor kvinderne kan sove, få et måltid mad og have mulighed
for at tale med personalet, uden at samtalen bliver registreret.
Formålet med natcaféen er at etablere rammer, der virker fordrende
for at skabe tillid mellem brugerne og personalet. I dagtimerne er
selve caféfunktionen er ikke i brug, men den enkelte bruger har
mulighed for at blive i lokalerne, såfremt vedkommende har en aftale
om opfølgning. Opfølgningssamtalen kan have karakter af rådgivning,
vejledning, motivation eller mere praktiske opgaver, hvor brugeren
har brug for hjælp til at håndtere kontakt til myndighederne fx
sundhedsvæsenet, politi, socialforvaltning osv. Dagtimerne er således
fokuseret på det enkelte individ, som har behov for støtte til at
iværksætte forandringsmæssige tiltag.
Natcaféens åbningstider vil forventeligt være fra 22.00 til 10.00. I
tidsrummet 8.00 – 15.00 vil personalet have opfølgende samtaler med
de af kvinderne, der har brug for rådgivning, sagsbehandling mv.
Fysisk placering
I forhold til den fysiske placering af en natcafé til kvinder, er der
nogle hensyn at tage. Da målgruppen først og fremmest er
misbrugende kvinder, vil mange af de potentielle brugere befinde sig
på Vesterbro. For at natcaféen bliver så tilgængelig som muligt, bør
den derfor ligge på Vesterbro. Derudover er der naturligvis også et
ønske om, at minimere gener for byens øvrige borgere. Placeringen
skal derfor tage hensyn til følgende:
 Et let tilgængeligt sted på Vesterbro.
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På sikker afstand fra miljøet omkring Maria Kirkeplads og
Hovedbanegården.
Hensynsfuld i forhold til beboelsesejendomme.

Socialforvaltningen foreslår derfor at placere en natcafé for
misbrugende kvinder i lejemålet Lyrskovgade 2, 2. sal, 1758
København V.

Lejemålet i Lyrskovgade
Lejemålet i Lyrskovgade opfylder de basale indretningsmæssige krav
til formålet. Dertil kommer, at lejemålet som ønsket ligger et sted på
Vesterbro, der er afskåret fra gademiljøet omkring Maria Kirkeplads
og Hovedbanegården. Det er endvidere let tilgængeligt med offentlig
transport, uanset om man kommer fra centrum /Hovedbanegården
eller på tværs af byen (Busserne 3A og 10 stopper ved Enghave Plads
mens 1A og 6A stopper et par minutters gang derfra).
Lejemålet ligger i samme bygning som Vesterbro Kulturhus og
biblioteket, der begge benytter opgangen i nummer 4. Der er ingen
boliger i huset, og de eneste der anvender opgangen i nummer 2 er to
virksomheder, nemlig Lydavisen og Vesterbro Lokal-tv. I kælderen
ligger der en frisørsalon, der har egen indgang fra hjørnet af
Lyrskovgade og Enghavevej.
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