
  

  

Afrapportering på samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Socialforvalt-

ningen august 2017

6.10.2017 

 

 

 

Baggrund for samarbejdet   

De sociale tilbud i stofmiljøet på Vesterbro, hvor udsatte stofbrugere kan henven-

de sig anonymt, har gennem en længere periode observeret et stigende antal bor-

gere af udenlandsk herkomst, som formodes at være asylansøgere i Danmark. På 

tilbuddene har der været en bekymring, da en stor del af gruppen opleves som be-

lastede af deres situation ift. eskaleret misbrug, ringe fysisk og psykisk sundhed,  

samt manglende boligforhold. Bekymringen hos medarbejderne går på, at der ikke 

er nogle relevante tilbud at henvise til.   

 

For at få en bedre forståelse af, hvem gruppen er, hvad det er for udfordringer de 

måtte have og hvilke behov for støtte de har, etablerede Socialforvaltningen og 

Dansk Røde Kors et samarbejde i foråret 2017. Dansk Røde Kors satte fire med-

arbejdere til at lave opsøgende arbejde i stofmiljøet på Vesterbro; i området i og 

omkring Cafe Dugnad, Kontaktstedet og stofindtagelsesrummet H17 i en periode 

på fire uger fra 7.august til 1.september 2017.      

 

Resultater af det opsøgende arbejde 

Projektperioden for det opsøgende arbejde har været afgrænset til en fire ugers pe-

riode, hvor Røde Kors medarbejderne kom i kontakt med 74 personer. Af de 74 

personer indvilligede 56 personer i, at få krydstjekket deres oplysninger i systemet 

Udlændige Informations Portalen (UIO), hvor der udveksles informationer mel-

lem myndighed og udlændigeområdet. Her har det været muligt at tjekke en per-

sons opholdsstatus og sidste indkvarteringsssted.  

 

Ud over gruppen, som Røde Kors talte med, blev der observet en lige så stor 

gruppe af personer, som det ikke lykkedes at skabe kontakt til i projektperioden. 

De 74 personer, der har været kontakt til, er altså ikke dækkende for antallet af 

personer med udenlandsk baggrund i stofmiljøet på Vesterbro. Undersøgelsen har 

dog tydeliggjort gruppen af asylanter i miljøet på Vesterbro, hvilket ikke tidligere 

er afdækket.  

 

I det følgende vil der refereres til information om de 74 personer, som Røde Kors 

har haft kontakt til. Af tabellen nedenfor fremgår det, hvorvidt personen, som Rø-

de Kors har været i kontakt med, har eller har haft en asylsag i Danmark og hvad 

status er på asylsagen.    
 

 Antal Procent 

Tålt ophold 5 6,8 

Afvist/ og eller udokumenteret immigrant 26 35,1 

Udokumenteret migrant med opholdstilladelse i andet 

EU land 

7 9,5 

Asylanter i proces med nuværende indkvartering 5 6,8 

Asylanter i proces uden indkvartering 7 9,5 

Ikke oplyst* 18 24,3 

EU borgere med europæisk pas 2 2,7 

Opholdstilladelse i Danmark uden kontakt til kommu-

ne 

4 5,4 

 

*For de 18 personer, hvor opholdsstatus ikke er oplyst, har pågældende ikke givet samtyk-

ke til at få krydstjekket sin opholdsstatus i UIO.   
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Som det kan læses af tabellen, er der en gruppe, hvis opholdsstatus er uoplyst. I 

bilag 1 er der lavet et samlet skøn over opholdsstatus for den samlede gruppe, der 

har været kontakt til samt et skøn over størrelse på gruppen af uledsagede mindre-

årige observeret i miljøet (læs: Uledsagede mindreårige nedenfor).   

I bilag 2 tydeliggøres det, hvad der kendetegner grupperne ift. misbrug, fysisk og 

psykisk sundhed samt boligforhold, og deres primære behov for støtte.  

  

Nationalitet 

Når vi ser på nationalitet for de 74 personer, er der en overvægt af personer fra 

Iran (36 %) og Nordafrikanske lande (36 %)
1
.  

 

Kendetegnet ved de 27 personer fra Iran er, at de er observeret i miljøet i alle tre 

uger og opholder sig permanent på Vesterbro. I denne undersøgelse er gruppen 

underdokumenteret ift. alder og opholdsstatus. Gruppen er kommet til Danmark 

efter 2004 og størstedelen af de, der har oplyst deres alder, er mellem 19-35 år.  

For de 18 personer, hvor opholdsstatus er oplyst, har 10 personer en aktuel asylsag 

i Danmark, mens 7 personer er udokumenteret migrant eller afvist asylansøger, én 

person har tålt ophold. For 9 personer er opholdsstatus ikke registreret, da perso-

nen ikke har givet samtykke til at få krydstjekket sin opholdsstatus i UIO. (bilag 3)  

 

De 27 registrerede personer fra Nordafrikanske lande ses ofte i miljøet og de taler 

med medarbejderne, når der er andre. Indtil videre er gruppen tilbageholdende 

med at tale med medarbejderne alene. Derfor er gruppen underdokumenteret ift. 

alder og opholdsstatus. Fysisk bærer de præg af ikke at have noget tilknytnings-

forhold til asylsystemet. Gruppen er karakteriseret ved de fysiske kendetegn, der 

er beskrevet i bilag 2 kategori 3 og hjemløseadfærd. Denne gruppe står i modsæt-

nig til de, der primært er observeret om natten, og beskrevet nedenfor under Uled-

sagede mindreårige. Af de 27 personer, der har været kontakt til, er 17 personer 

kommet til Danmark efter 2011 og er udokumenteret migrant eller afvist asylan-

søger. Tre personer har en asylsag i Danmark, og for syv personer er opholdsstatus 

ikke registreret, da personen ikke har givet samtykke til at få krydstjekket sin op-

holdsstatus i UIO. Sidst, oplyser størstedelen af gruppen, at de ikke har et sted at 

bo. (bilag 3) 

 

Ud over de 54 personer fra henholdsvis Iran og Nordafrika, var Røde Kors i kon-

takt med 20 personer. Heraf er 12 fra Øvrige Mellemøstlige lande 
2
, fire er fra 

Asien, Østafrika eller Sydamerika, mens tre har opholdstilladelse i andet EU land 

og sidst er én person fra Polen og er afvist asylansøger i Danmark. (bilag 3) 

 

Uledsagede mindreårige  

Ud over de 74 personer, der er refereret til i tabellen ovenfor, er der observeret en 

gruppe af unge i aldersgruppen 16-30 år, der af Røde Kors genkendes som uledsa-

gede mindreårige (UMIer). Det er unge der er eller har været indkvarteret på asyl-

centre som uledsagede mindreårige – som nu er blevet ældre, eller er forsvundet i 

forbindelse med at de af udlændingemyndighederne aldersvurderes over 18 år og 

nogle som stadig er indkvarteret på centre for uledsagede. Denne gruppe har andre 

fysiske kendetegn end de øvrige personer, som Røde Kors har været i kontakt 

med; De har rent tøj og er velsoignerede.  I nætterne, hvor Røde Kors var tilstede 
                                                           
1
 Nordafrika: 12 personer kommer fra Marokko, fem personer fra Algeriet, 4 perso-

ner fra Tunesien, 4 personer fra Libyen og 2 personer er Nordafrika oplyst som nati-

onalitet. 
2
 Øvrige Mellemøstelige lande: 5 personer fra Irak, 3 personer fra Afghanistan, 2 

personer fra Syrien og 2 personer fra Palæstina  
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på Vesterbro, observerede de en gruppe på ca. 20-25 personer, som blev observe-

ret en enkelt nat eller et par gange, hvorfor antallet af personer vurderes at være 

større end 20-25 personer.  

Gruppen blev observeret foran Mændenes Hjem og benytter sig ikke af stofindta-

gelsesrummene. De afviser at kommunikere med Røde Kors på Vesterbro. Ved di-

rekte henvendelse afviser de kontakten via kropssprog; de vender sig væk, slår ud 

med armene, bevæger sig baglæns væk fra medarbejderen imens de verbalt giver 

udtryk for at de enten ikke ønsker at kommunikere eller ikke kan kommunikere 

med medarbejderen. Alle i gruppen søger øjenkontakt med medarbejderne. Alle i 

gruppen observerer medarbejderne på afstand, men tager ikke kontakt til medar-

bejderne. Det er observeret, at individer fra gruppen i nogle tilfælde har observeret 

de brugere der er holdt samtaler med i miljøet og efterfølgende har opsøgt dem, og 

med håndtegn og blikke har gestikuleret, at samtalen har omhandlet pågældende 

medarbejder.       

 

Overordnet set er de kendetegnet ved en gadeorienteret adfærd, og de har ofte le-

vet på gaden op igennem Europa i en årrække, nogle siden de var 10-12 år. Langt 

hovedparten kommer fra Marokko. De har en meget ringe forståelse for og tiltro 

til asylsystemet og myndigheder generelt. Mange har oplevet overgreb af fysisk, 

psykisk og seksuel karakter. Gruppen har internt en konfliktende adfærd, og flere 

er dømt for lovovertrædelser. Center mod Menneskehandel har identificeret flere 

som værende handlede inden for gruppen.  

      

Opsamling og anbefalinger til en styrket indsats 

Størstedelen af asylanterne på Vesterbro er mellem 19-35 år og der er samtidig en 

overrepræsentation af personer fra Iran og Nordafrika. En stor gruppe oplyser ikke 

om de har et sted at bo, mens 56 % af de der fortæller om deres boligforhold oply-

ser, at de ikke har et sted at bo.  

 

Når vi ser på personernes opholdsstatus, er der er en andel på 24 % der ikke ind-

vilger i, at få tjekket sin opholdsstatus i UIO. For de, der får tjekket deres opholds-

status i UIO, er 45 % udokumenteret migrant i Danmark og/eller afvist asylansø-

ger, 17 % har en asylsag i proces, 7 % har tålt ophold, 8 % har en opholdstilladel-

se i Danmark eller har europæisk pas.    

 

Tilstedeværelsen af Røde Kors har betydet, at udenlandske borgere, der bruger de 

sociale tilbud tilknyttet stofmiljøet på Vesterbro, har haft mulighed for at blive 

henvist til Røde Kors’ medarbejdere, der fysisk var tilstede og kunne yde juridisk 

rådgivning og brobygge tilbage til systemet eller hjemland, når relevant. Røde 

Kors’ tilbagemelding på det kontaktskabende arbejde er, at gruppen giver udtryk 

for at have manglet et sted at henvende sig ift. vejledning og hjælp til den situation 

pågældende befinder sig i.  

 

Overordnet set er erfaringen hos Røde Kors medarbejderne og medarbejderne på 

de sociale tilbud, at gruppen profiterer af kontakten med Røde Kors på Vesterbro.   

 

Som beskrevet, har tre ugers opsøgende arbejde givet et praj om gruppens situati-

on og hvilke behov for støtte gruppen har. Samtidig er gruppen underdokumente-

ret, da fire uger ikke altid har været tilstrækkelig tid til at skabe kontakt til grup-

pen. Her er der særligt bekymring for gruppen af UMIer, der fortsat mangler at 

blive skabt kontakt til.   
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For at få et dækkende billede af den samlede gruppe af asylanter i stofmiljøet på 

Vesterbro og få erfaring med hvordan Røde Kors tilstedeværelse kan fungere som 

en henvisningsmulighed, anbefales en projektperiode på 6 måneder, hvor Røde 

Kors medarbejdere er tilstede i stofmiljøet på Vesterbro.  

 

Det foreslås, at der findes en finansieringsvej til at videreføre projektet i seks må-

neder, hvor fokus udover registrering især vil være på aktiv handling ift. gruppen. 

Her er der vist interesse fra Røde Kors og Center mod Menneskehandel om, at 

medvirke med supplerende medarbejdertimer fra Projekt ”Styrket indsats målrettet uledsa-

gede mindreårige ofre for menneskehandel”.  
 

På vegne af  

 

Helle Kjems (Socialkonsulent, Dansk Røde Kors) 

Thomas Ahlburg (sektionsleder, lokalpoliti inde by)  

Ivan Christensen (Forstander, Mændenes Hjem) 

Mi Kortzau (Fuldmægtig, Center for Politik) 

Carsten Damgård Egholm (Fremskudt behandler, Rusmiddelcenter København) 

Sisse Fledelius (Fremskudt behandler, Rusmiddelcenter København)  

Louise Runge Mortensen (Institutionsleder, stofindtagelsesrummet H17) 

Bo Møller Nielsen (Faglig driftchef, Center for Udsatte Voksne og Familier) 

Ane Theodora Sørensen (Fuldmægtig, Center for Udsatte Voksne og Familier) 
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Bilag 1:  

Skøn over opholdsstatus for de personer, der har været kontakt til i stofmiljøet på 

Vesterbro (97 personer der har været kontakt til eller observeret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøn over opholdsstatus for de personer, der har været 

kontakt til i stofmiljøet på Vesterbro 

 Skøn for antal Skøn for procent 

Tålt ophold 11 11% 

Afvist/ og eller udokumenteret immigrant 26 27% 

Udokumenteret migrant med opholdstilladelse i andet EU land 15 15% 

Asylanter i proces med nuværende indkvartering 5 5% 

Asylanter i proces uden indkvartering 7 7% 

EU borgere 2 2% 

Opholdstilladelse i Danmark uden kontakt til kommune 4 4% 

Uledsagede mindreårige (observeret) 27 28% 



 

Bilag 2 
 
  
 

RødeKors.dk 



 

Indsats Vesterbro 

  
 
Kategorisering af målgruppen i den 
særlige indsats på Vesterbro  

 
7. August til 1. september 2017 

 
 
  
 

RødeKors.dk 



I forbindelse med den særlige indsats på Vesterbro i perioden 

7. august til 1. september 2017 stiftede teamet bekendtskab 

med en meget bred og mangfoldig gruppe asylansøgere, som 

var brugere af den åbne stofindtagelsesscene på Vesterbro. I 

forbindelse med bearbejdningen af den indsamlede data har 

teamet opdelt denne meget store gruppe i en række cases, 

som vi i det følgende vil præsentere. 



Fysiske 
kendetegn 

Sociale 
kendetegn 

 
1. På tålt  
ophold 

 
 Mand, 35-60 år 
 Har opholdt sig i DK op 

til 20 år 
 Har været indlogeret, 

eller har haft 
flyttepåbud til 
Kærshovedgaard  

 Taler dansk 

 

Misbrug 

 Ventetidsbelastede: Apatiske, modløse, ingen motivation for at 
forandre sin egen situation, kan ikke se nogen 
fremtidsmuligheder 

 Har et forvrænget forhold til myndigheder  
 Ringe sundhedstilstand psykisk og somatisk; slidte blege 

underernærede, dårlig tandstatus, dårlig egen hygiejne, 
usoignerede, manglende muligheder for at skifte tøj.  

 Forventer ikke at kunne få hjælp. Udtalelser som: 
”Venter på at dø” eller ”hellere dø her end på 
Kærshovedgaard 

 Ringe sundhedstilstand psykisk og somatisk; slidte blege 
underernærede, dårlig tandstatus, dårlig egen hygiejne, 
usoignerede, manglende muligheder for at skifte tøj.  

Misbruger kokain, heroin, metadon, receptpligtig medicin og i 
mindre omfang hash  

Massivt misbrugende – hvert 30. min.  

 

 Profiterer af at tale med RK-medarbejderne, fordi der 
opleves forståelse og viden om den situation de befinder 
sig i 

 Profiterer af kontakten og relationsarbejdet; hægter sig 
på tidligere oplevelser og kendskab til medarbejdere fra 
RK 

 Behøver ikke at forklare sig, og kan derfor tale ud fra 
aktuelle situation 

  Oplever sig anerkendt og respekteret som det individ de 
hver især er 

Hvad får han ud af indsatsen? 

 Kontakt og relation 

 Sikre og trygge overnatningsmuligheder 

 Sundhedsbehandling af akut opståede problemer  

 Basale fornødenheder, såsom sko og naturalieydelser 

Hvad er hans primære behov? 



Fysiske 
kendetegn 

 
2. Afvist 

asylansøger 
 
 Mand, 35-60 år 
 Har opholdt sig i DK 

op til 20 år 
 Har været indlogeret, 

eller har haft 
flyttepåbud til 
Kærshovedgaard  

 Taler dansk, og lidt 
engelsk 

 
Misbrug 

 Ringe sundhedstilstand  

 Slidte af miljøet  

 Kan fremstå aggressive og vrede   

 Ventetidsbelastede: Apatiske, modløse, ingen motivation for at 
forandre sin egen situation, kan ikke se nogen fremtidsmuligheder  

 Tilknytningen til Vesterbro sker i forbindelse med flyttepåbud 
til Kærshovedgaard 

 Netværk og nære relationer er i miljøet  
 Ønsker at blive indkvarteret i asylsystemet, men føler stor 

tilknytning til Sjælland, hvorfor det er svært at motivere dem 
til Kærshovedgaard.  

 Udpræget bange for risikoen for at blive sendt hjem i 
forbindelse med en indlogering i asylsystemet. 

 Generelt modtagelige overfor en social indsats  

Misbruger kokain, heroin, metadon, receptpligtig medicin og i mindre 
omfang hash  

 Har et udpræget misbrug 

Sociale 
kendetegn 

 Er modtagelige overfor foranstaltninger som kan bringe 
dem tilbage til asylsystemet  

 Hjemrejserådgivning, særligt med henblik på motivere  

 Profiterer at kontakten og relationsarbejdet  

Hvad får han ud af indsatsen? 

 Sikre og trygge overnatningsmuligheder  

 Sundhedsbehandling af akut opståede problemer  

 Basale fornødenheder, såsom sko og naturalieydelser 

 Rådgivning om deres muligheder og rettigheder i 
asylsystemet  

 Brobygning tilbage til centersystemet, sundhed, 
aktivering osv.  

 Udredning af behov for støtteforanstaltninger  

Hvad er hans primære behov? 



Fysiske 
kendetegn 

Sociale 
kendetegn 

3. ”Uledsaget   
mindreårig” med 

gadeorienteret adfærd  
 

 Mand, 16-30 år  
 Har opholdt sig i Danmark i 

mindst tre år  
 Har aldrig fået afgjort sin 

anmodning om asyl  
 Har opholdt sig på gaden i 

Europa gennem flere år og 
taler flere europæiske sprog, 
herunder dansk  

Misbrug 

 Ringe sundhedstilstand, usoignerede, beskidte, dårlig 
tandstatus, dårlig egen hygiejne,  

 Fremstår underernærede 
 Har ofte skader fra slagsmål eller overgreb   

 Sover på gaden i løbet af dagen fordi de er særligt 
udsatte om natten  

 Primære netværk er i miljøet på Vesterbro  
 Ofte tidligere handlede 
 Ofte indblandet i tidligere kriminalitet  
 Er i høj risiko for at blive involverede i prostitution  

 Markant og hurtigt eskaleret misbrug 
 Misbruger kokain, hash, alkohol og receptpligtig medicin.  

 Profiterer af at tale med RK medarbejderne, fordi der 
opleves forståelse og viden om den situation de befinder 
sig i. Oplever sig anerkendt.  

 Mødt og set af et menneske der kender dem fra tidligere. 
Hægter sig på tidligere oplevelser og kendskab til 
medarbejdere fra RK. Behøver ikke at forklare sig, og kan 
derfor tale ud fra aktuelle situation. 

 Viser glæde ved kontakten til RK medarbejderne. Oplever 
sig genkendt og respekterede som det individ de hver 
især er. 

 Rådgivning og information om dels asylproces 
(Dublin/EU ophold) + hjemrejse, muligheder for endelig 
afviste asylansøgere. 

 Brobygning til CMM og andre hjælpeforanstaltninger 
eksempelvis brobygning til centersystemet.  

Hvad får han ud af indsatsen? 

 Sikre og trygge overnatningsmuligheder  

 Sundhedsbehandling af akut opståede problemer  

 Basale fornødenheder, såsom sko og naturalieydelser  

 Rådgivning og motiverende samtaler  

 Støtte til at bryde kontakten til det kriminelle miljø og 
dårlige adfærdsmønstre  

Hvad er hans primære behov? 



Fysiske 
kendetegn 

Sociale 
kendetegn 

4. Asylansøger i 
proces    

med nuværende 
indkvartering   

 
 
 Mand, 20-30 år 
 Har en endnu ikke afgjort 

asylsag  
 Er indkvarteret på et 

asylcenter  
 Taler primært sit 

modersmål 

Misbrug 

 Har ofte skader fra slagsmål eller overgreb 
 Ikke tydeligt hjemløse  
 Har rent tøj på og nyklippet hår 
 Har ejendele med sig, eksempelvis rygsæk og mobiltelefon 

 Tager typisk på dag- eller weekendture til Vesterbro 
og opholder sig der i korte perioder  

 Formår at overholde aftaler med myndigheder, samt 
ydelsesudbetaling og afhentning af post  

 Sover på centeret eller holder sig vågne i miljøet  
 Kommer primært i miljøet for at købe til eget forbrug 

og misbruge 

 Misbrug eskalerer  
 Mere kontrolleret misbrug af hash og rygekokain, og er ikke 

synligt medtaget af misbrug 
 Denne gruppe har høj risiko for at blive så misbrugende at de 

forsvinder ud af asylsystemet.   

 Indsatsen forebygger længere tids ophold på Vesterbro. 
Støtte til hurtig tilbagevenden til centersystemet og 
brobygning til misbrugsbehandling. 

 Medarbejdere kan hurtigt registrere nye brugere, og gøre 
en socialfaglig indsats for at fastholde dem i 
asylsystemet. 

 Hjælp til at komme hurtigst muligt tilbage til centret – 
økonomi til transport. 

 Rådgivning om asyllovgivning og asylproces. 

 Rådgivning omkring muligheder i centersystemet. 

 Rådgivning omkring stofindtag og det miljø, de er havnet 
i. 

 Motivation til tilbagevenden til centersystemet og til at 
undgå misbrugsmiljøet.  

Hvad får han ud af indsatsen? 

 At blive opsøgt for at forebygge forværring af situationen 
(eskalering af misbrug, og udeblivelse fra centersystemet 
med deraf afledte konsekvenser)  

 Brug for rådgivning, oplysning, motiverende og 
forebyggende samtaler.  

Hvad er hans primære behov? 



Fysiske 
kendetegn 

Sociale 
kendetegn 

5. Asylansøger i 
proces  uden 
nuværende 

indkvartering 
 

 
 Mand, 20-35 år 
 Har en endnu ikke afgjort 

asylsag  
 Er ikke indlogeret på et 

asylcenter  
 Taler primært sit 

modersmål  

Misbrug 

 Har ingen ejendele, iført gammelt og beskidt tøj 
 Har endnu ikke fået alvorlige fysiske skader af deres misbrug 

men er præget heraf 
 Er forsvundet/udeblevet fra centrene grundet forhold som: 1) 

eskalerende misbrug, 2) ved første afslag fra 
udlændingestyrelsen og før de indkaldes til flygtningenævnet, 
3) ved flyttepåbud til et center geografisk langt fra Vesterbro.  

 Sover på gaden om dagen grundet frygt for overgreb 
om natten 

 Har netværk i miljøet  
 Har endnu ingen strategier til at håndtere deres nye 

situation 

 Misbrug er typisk begyndt i hjemlandet men eskalerer i DK 
 Massivt misbrug af kokain  
 Har typisk haft en periode med kontrolleret misbrug 

 Rådgivning ift. asylproces (juridisk, hvilke muligheder der 
er efter US afslag fx) 

 Sundhedstilbud på centrene (herunder 
misbrugsbehandling)  

 Brobygning og kontakt til klinikken og socialkoordinator 
på centrene 

 Udredning af behov for støtteforanstaltninger i center 
regi  

 Motiveres til at komme tilbage til centersystemet  

Hvad får han ud af indsatsen? 

 Sikre og trygge overnatningsmuligheder  

 Sundhedsbehandling af akut opståede problemer  

 Basale fornødenheder, såsom sko og naturalieydelser  

 Brug for rådgivning, oplysning og motiverende samtaler  

 Behov for sociale samtaler 

Hvad er hans primære behov? 



Fysiske 
kendetegn 

Sociale 
kendetegn 

6. Asylansøger i 
Dublin-proces 

 
 
 Mand, 20-40 år  
 Tidligere asylansøger i 

Danmark  
 Dublinoverført til et andet 

EU-land 
 Taler primært modersmål 

Misbrug 

 Fremstår soigneret  
 Er ikke udpræget misbrugende  
 Vil ikke umiddelbart ud fra fysisk fremtoning opfattes som 

hjemløs 

 Har taget et bevidst valgt om at bo på gaden i Danmark 
som udokumenteret og ikke dokumenteret i et 
Sydeuropæisk land 

 Ønsker på ingen måde at komme i kontakt med 
centersystemet på grund af frygt for tvangsudsendelse til 
Dublin-lande 

 Har en række mestringsstrategier i forhold til at bo på 
gaden, da han er bevidst om, at der ikke findes 
alternativer  

 Har kun et lille netværk 

 Har et misbrug af narkotika, som er nogenlunde kontrolleret 

 Sociale samtaler  

 Føler sig anerkendt grundet medarbejderes indsigt i 
deres nuværende situation  

Hvad får han ud af indsatsen? 

 Sikre og trygge overnatningsmuligheder  

 Sundhedsbehandling af akut opståede problemer  

 Basale fornødenheder, såsom sko og naturalieydelser  

 På sigt hjemrejserådgivning 

Hvad er hans primære behov? 



Observerede grupper 

Udover de overstående cases har vi observeret og haft sporadisk kontakt til 

nogle særlige grupper.  

Skal der ydes en særlig indsats for disse grupper vil det kræve en meget lang 

periode med intensivt relationsarbejde grundet gruppernes særlige forhold til 

det danske asylsystem og Røde Kors. 

Udokumenterede migranter og EU-borgere  

Vi mødte en stor gruppe af udokumenterede migranter og EU-borgere som 

ikke nødvendigvis er den umiddelbare målgruppe for Røde Kors’ indsats på 

Vesterbro og som ikke hører til i asylsystemet, men som alligevel var meget 

interesserede at i opnå kontakt til os.  

Denne gruppe har et stort behov for sociale samtaler, og profiterer godt af 

medarbejdernes indsigt i deres særlige livssituation som brugere af den åbne 

stofscene. 

Formodede uledsagede mindreårige med gadeorienteret 

adfærd 

På vores nattevagter primært i weekenderne har vi observeret en stor gruppe af unge, 

som vi i Røde Kors kender som ”unge med gadeorienteret adfærd”, oftest fra 

Nordafrika, som færdes imellem Mændenes Hjem og hovedbanegården. De 

ankommer i større grupper men færdes ofte alene på gaden. De er ikke på samme 

måde slidte, som de brugere vi kender og som altid opholder sig i miljøet. De fremstår 

velsoignerede med nyt og dyrt tøj, og de har tydeligvis en tilknytning til miljøet. Vi 

observerede, at de færdes i miljøet med en vis velkendthed.  

Gruppen er meget ung, og vi formoder, at en del af dem er under 18 år. Gruppen 

forlader området igen sen nat eller tidlig morgen hvorfor vi formoder, at de har 

mulighed for at overnatte andre steder end på gaden. På en nat observerede vi et 

sted imellem 25 og 30 formodede  uledsagede mindreårige med gadeorienteret 

adfærd.  

Gruppen er ikke interesserede i at opnå kontakt med Røde Kors-medarbejderne på 

Vesterbro, men de viser tegn på genkendelse såsom øjenkontakt. Vi formoder, at vi 

med tiden vil kunne opnå at skabe relationer med denne gruppe, men at disse har 

særligt behov for kontinuitet og genkendelighed igennem længere tid.  

De synes ikke at være misbrugende i udpræget grad, men fremstår i stedet årvågne og 

meget observerende i miljøet.  





Overskrift  
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SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE / 

 

 

indsætningsikonet og  

 

OPLYST NATIONALITET FOR DE 74 PERSONER  

/ SIDE 2 

73 % af de personer der har været kontakt til, er fra Nordafrika* eller Iran 

 
•Nordafrika dækker her over registrering af personer fra: Tunesien (4), Marokko (12), Libyen (4), Algeriet (5), Nordafrika (2)  
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SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE / 

 

 

indsætningsikonet og  

 

ALDER PÅ DE 74 PERSONER, DER HAR VÆRET KONTAKT TIL 

/ SIDE 3 

 

•Øvrig Mellemøsten: Irak, Afghanistan, Palæstina og Syrien 

 

Ud over de 74 personer, der har været kontakt til, er der observeret en gruppe af uledsagede mindreårige udenfor 

Mændenes Hjem på Lille Istedgade i nattetimerne.  
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Anden nationalitet 

Øvrig Mellemøsten* 

Nordafrika 

Iran 



SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE / 

 

 

indsætningsikonet og  

 

OPHOLDSSTATUS FOR DE 74 PERSONER 

/ SIDE 4 

Opholdsstatus ikke 

oplyst: 9 er fra Iran 

og 6 er fra Nordafrika 

og tre er fra Øvrig 

Mellemøsten/andet 

Afvist/udokumenteret 

migrant: 14 er fra 

Nordafrika og 7 er fra 

Iran, 4 fra Andet og 2 

fra Øvrig Mellem østen 

Fase 1 og 2: 

9 af 11 er fra 

Iran 

Udokumenteret 

migrant med 

opholdstilladelse 

i Italien: 5 af 6 er 

fra Nordafrika 

Opholdstilladelse: 

4 af 4 er fra Øvrig 

Mellemøsten 

* Fase 1 eller 2: asylproces i gang 
 

* Fase 3: person har fået afvist sin asylsag  
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Fase 1 eller 2* Fase 3, 
udeblevet* 
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migrant 
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EU-borger Ikke oplyst 



SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE / 

 

 

indsætningsikonet og  

 

OPLYSER DE 74 PERSONER, AT DE HAR ET STED AT BO?  

 

/ SIDE 5 
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Ja Nej Ikke oplyst 

11 er fra Iran, 3 er fra 

Nordafrika, 3 er fra 

Mellemøsten og 3 er fra 

Andet land.  

11 er fra Nordafrika, 7 er 

fra Iran, 5 er fra Øvrig 

Mellemøsten, mens 2 er 

fra Andet land.  

12 er fra Nordafrika, 9 er 

fra Iran, 4 er fra Øvrig 

Mellemøsten, mens 3 er 

fra Andet land.  


