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Kære Peter Thiele
Tak for din henvendelse af 19. oktober 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Jeg
Jeg har hørt på P4 i morges at hjemløse i Folkets Park har fået taget
soveposer og pas af Politiet eller af Københavns Kommune. Hvis det
er Københavns Kommune der har fjernet og kørt de hjemløses
ejendele til forbrænding så syntes jeg vi har et ansvar for at hjælpe,
især i forhold til et nyt pas.
Ved du om det er kommunen eller politiet der har stået for det her?
he Og
kan kommunen hjælpe de hjemløse med et nyt pas?”
pas?
Socialforvaltningens svar
Socialforvaltningen har ikke været involveret i rydningen af Folkets
Park, som er foregået som en sag mellem politiet og Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Socialforvaltningen kan dog oplyse, at forvaltningens
forvaltningen hjemløseenhed
jævnligt er til stede i området omkring Folkets Park, og derfor også
kender til de udenlandske hjemløse,
hjemløse der opholder sig i området
omkring Folkets Park. Hjemløseenheden oplyser, at der er tale om en
gruppe på ca. 50 vestafrikanere,
vestafrikanere som i jagten på arbejde er søgt
nordpå.
Hjemløseenhedenss rolle over for hjemløse uden lovligt ophold i landet
er at give råd ogg vejledning i forhold til,
til hvordan de hjemløse kan
komme i kontakt med deres ambassader.
!

Hjemløseenheden
eden har været i kontakt med hjemløsegruppen omkring
Folkets Park efter rydningen. Da en del
de af de hjemløse oplyser at have
mistet deres personlige ejendele, herunder deres pas, i forbindelse med
rydningen, har hjemløseenheden sørget for at hjælpe de hjemløse
hjeml
med
at tage kontakt til deres ambassade med henblik på at få et nyt pas,
ligesom hjemløseenheden også har informeret om, hvilke private
organisationer der tilbyder hjælp i form af overnatning, mad og
udlevering af eksempelvis tøj og soveposer.
soveposer
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For øvrige svar i forbindelse med rydningen af Folkets Park henvises
til Teknik- og Miljøforvaltningen og politiet.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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