
  

  

 

  
  

Status vedrørende situationen i Folehaven set fra et SSP perspektiv:  

 

Hen over sommeren 2022 har der været episoder med utryghedsskabende adfærd og chikane rettet mod 

de fordrevne ukrainere, som er indkvarteret i Kirsebærhaven. Der er ligeledes registret sager om chikane, 

trusler, hærværk og vold mod unge ukrainere og mod indkvarteringsstedet.  

Fortællinger om det danske samfunds forfordeling af ukrainere og uretfærdighed overfor andre 

flygtningegrupper præger desuden visse grupper af lokale beboere.  

 

SSP-samarbejdet i Valby har vurderet, at disse episoder udspringer af en konflikt mellem nogle af de 

fordrevne ukrainere, som er indkvarteret i Kirsebærhaven og borgere fra lokalområdet.  

 

På baggrund af ovenstående aktiverede SSP en handleplan på tværs af forvaltninger og Københavns Politi 

med henblik på:  

 

• At forhindre at yderligere konfliktsituationer opstår gennem dialog, aktiviteter og brobygning til bedre 

skole- og fritidsliv. 

• At sikre tryghed blandt områdets børn, unge og forældre samt beboere indkvarteret i Kirsebærhaven 

gennem dialog, tilstedeværelse og øget koordination mellem områdets aktører. 

• At sikre den rette koordination mellem myndighedsaktører, frivillige/private og boligsocialt arbejde i de 

berørte nærområder, bydele og kommuner. 

• At bygge bro mellem lokalsamfund og fordrevne ukrainerne, som er flyttet til. 

 

Målgruppen for indsatsen var følgende: 

• Primær målgruppe – direkte implicerede parter af konflikt (børn, unge, familier fra lokalmiljøet og 

indkvarteringsstedet) 

• Sekundær - lokale beboere og fordrevne ukrainere i Kirsebærhaven. 

• Tertiær – Professionelle aktører tilknyttet nærområdet Kirsebærhaven og indkvarteringsstedet. 

 

Handleplanen blev aktiveret fra den 020922. På et ledermøde den 300922 blev det efterfølgende vurderet, 

at handleplanen har haft den ønskede effekt, og at alle parter kunne overgå til normal drift.  

 



For nuværende oplever SSP København, at der fortsat er ro i området. Men med det sagt møder både 

politi, opsøgende gadeplan (BUF), samt Københavnerteamet (SOF) at unge fra området tager ophold på 

”Torvet”, i biblioteket og a dre steder. Flere fagfolk sa t ledelse  fra KAB har givet udtryk for, at dette bl.a. 

skyldes nedlukningen af Folehavens ungehus v. fritidscenter Indre Valby, idet nogle unge fra området ikke 

benytter sig af det nye ungeværk, Rubinen.  

 

SSP er sammen med BUF og politiet ved at afdække, hvor stor en udfordring vi har med at gøre. Herunder 

at foretage en screening af de unge med henblik på at afklare deres alder, tilhørsforhold mv.. Dette således 

at vi kan blive kloge på, om der er en sammenhæng mellem de unge, som tager ophold i området og 

omstruktureringerne ifm. ungeværkerne.  

 

Den foreløbige screening har resulteret i følgende resultat:  

 

Screeningsgruppen har d. 12. december vurderet at have en kriminalitetsbekymring for 6 personer i alderen 

18-25, 19 personer i alderen 14-16 år samt 8 personer i alderen 12-13 år. I alt 33 personer. Disse personer 

håndteres nu lokalt i SSP-regi som enkeltsager på individniveau.  

 

Det er for SSP svært at vurdere, om der er en egentlig årsagssammenhæng mellem implementeringen af 

det ye u geværk i o rådet og de u ge, so  ”hæ ger ud” på gade . Det er SSP ’s vurderi g, at der også 
tidligere er truffet flere unge i området, som ikke har benyttet sig af det tidligere klubtilbud.  

 

I forhold til den nuværende bandesituation i København, oplever SSP, at flere bandegrupperinger har travlt 

med at ekspandere og manifestere sig. Dette har betydning for SSP-indsatsen i forhold til at forebygge 

unges rekruttering ind i bandemiljøet. For nuværende ses flere bandegrupperinger i området omkring 

Folehaven, hvorfor det er vigtigt at have fokus på de unge i området, herunder at sikre sig, at den relevante 

målgruppe tilbydes attraktive tilbud som et alternativ til bandemiljøet.  

 

SSP er bekendt med, at BUF i den forbindelse har iværksat flere tiltag ift. at imødekomme de unge i form af 

ekstra aktiviteter i området, samt et styrket opsøgende gadeplan. Ydermere er det planlagt, at der vil være 

ungeaktiviteter for de unge to aftener om ugen i Folehaven, hvilket SSP-Sekretariatet for nuværende vil 

vurdere som et passende supplement til de øvrige tilbud og indsatser i området ift. arbejdet med de 14-18-

årige.  
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