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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om ændring af
lov om politiets virksomhed (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet
bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud)
Indledningsvist skal vi bemærke, at det er SANDs helt grundlæggende
holdning, at ingen mennesker skal være tvunget til at leve på gaden i
Danmark.
Vi er opmærksomme på, at lovforslaget ikke umiddelbart er rettet mod
Danmarks hjemløse men over de seneste 2 år har erfaringen dog vist, at dette
er sket alligevel.
SAND ønskede i seneste høringssvar fra 2017 en evaluering af om loven i
praksis blev anvendt mod danske hjemløse. Det fremgår af
lovbemærkningerne at loven også benyttes mod de danske hjemløse, hvilket
ligger udover lovens formål og det har vidtrækkende konsekvenser for de
danske hjemløse som uddybes nedenfor.
Fortolkningen af utryghedsskabende lejre har vist sig at være svær for
myndighederne og har skabt problemer for de fredelige hjemløse der sover i
grupper for tryghedens eller varmens skyld.
Flere hjemløse føler sig mere utrygge, da zoneforbuddet gør, at de sover alene
og dermed er i større risiko for at blive udsat for tilfældig vold, herunder at blive
sat ild til, eller blive tisset på. De hjemløse skjuler sig og bliver mere alene.
Forsøget på at præcisere reglerne til gavn for hjemløse, har ikke
afkriminaliseret hjemløse eller givet dem lovning på, at de ikke kan straffes
med zoneforbud selvom de sover alene og bliver antastet af politiet for første
gang.
Konsekvenserne af zoneforbuddet har været, at man fortsat kriminaliserer
hjemløse borgere frem for at hjælpe dem. Domme har vist at bestemmelserne
har været fortolket for restriktivt, hvilket har haft store konsekvenser for de

hjemløse. SAND er stadig bekymret for de vide beføjelser, der gives til politiet
uden anden klagemulighed end Rigspolitiet.
SAND kan dermed ikke tilslutte sig lovforslaget om at udløbsklausulen for det
udvidede zoneforbud ophæves.
Vi mener loven burde afskaffes og, at der bør iværksættes initiativer der skal
belyse, hvorfor borgerne ikke kan anvende, det etablerede hjælpesystem samt
hvordan dette skal udbygges for at de kan drage nytte af det.
Med venlig hilsen
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