Bydelplantemaer: Sociale indsatser
Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle
Integration/inklusion - Ulighed i sundheden
TEMA 1: Hjemløse – udsathed på Nørrebro
Vision og målsætninger
I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi at der er plads til alle – også de skæve
eksistenser. Nørrebro er en mangfoldig bydel – som er rummelig og hvor der er
plads til alle.
Målsætninger






At der bliver skabt lige muligheder for at også de hjemløse kan leve et værdigt
liv
At der indtænkes plads til hjemløse på pladser og i parker mm
At vi udtænker løsninger, der kan aflaste udsatte og hjemløse, f.eks. adgang til
bad, adgang til opbevaring af private ting
At der løbende holdes kontakt til de organisationer, der arbejder for og med
socialt udsatte og hjemløse
At vi støtter disse foreninger med vores politiske kontakter til BR og politikere.

Næste skridt








At vi mødes med BO fra projekt Udenfor til baggrundsorientering/klæde os på.
Statistik – tal på hjemløsetælling – kan der siges noget specielt om Nørrebro,
hvor mange hjemløse, der er i bydelen. Hvad m. romaer og migranter? Er der
flere hjemløse på Nørrebro contra andre bydele? Forældrebaggrund, etnicitet,
køn baggrund mm
Vi finder en dato slut november, hvor vi arrangerer et lyttemøde med Hus forbi,
Sand og lign. Organisationer. – Hvad kan vi gøre politisk og kommunalt for at
bakke op her på Nørrebro? Møder m. (hvad er der brug for – hvor trykker
skoen?) Kirkens Korshær, Hus Forbi, WeShelter, Projekt Udenfor, (evt. Sand),
Folkets Hus(?)
Snakke med Claus Elborg, Folkets Hus
At vi går på besøg hos enten 1) Cafe Grace Baggesensgade, 29 Herberget i
Stengade eller 3) WeShelter i Rådmandsgade.














Vi kører en intensiv kampagneuge på Facebook med fokus på udsatte og
hvordan man som nørrebro’er kan støtte og hjælpe hjemløse mm.
Fokus på flaksesamlere (og romaer), da de reelt stjæler opmærksomhed fra de
”rigtige” hjemløse – Hvad sker der når politiet fjerne dem??
Nærgående tiggere – tjek det nye tiggeri forbud forslag – hvornår –
Huske at spørge ind til disse grupper på Lyttemødet
Tjekke hvad der sker på jagtvej 69 med Hjemløscontainer
Tal på besøg for stederne på Nørrebro – hvem og hvor mange bliver afvist?
Tal fra kommunens anvisning – hvor mange får ikke bolig – afvises??
Undersøger den lille Lilla oplysningsfolders historik – hvem hvis nogen
genoptrykker?
Byttehylder – undersøge om vi kan udbrede ideen – støtte den
Frivillig contra off. – hvilke tilbud er der i KBH og på Nørrebro?
Pris på herberg ??
Gruppen ønsker statistik inddelt i 5 områder: Alder, Køn, Etnicitet, uddannelse,
Job, forsørgelse, beskæftigelsesgrad, Førtidspensionister mm.
o Der arbejdes med at opdele Nørrebro i de 5 områder med så mange
statistik tal som muligt – enkelte som f.eks. uddannelse må afvente
Borgerpaneltilbagemelding, da de gælder for hele bydelen -.

Borgerinddragelse/synlighedsprojekt:
1 evt. 2 arrangementer
At vi finder et arrangement – i december??, som vi kobler os på med f.eks.
suppevogn, sandwichuddeling, varm mad eller bare hjælpe til med varmt tøj uddeling,
- – Hus Forbi?
Alternativ: et arr. med mad i Folkets Hus
Arr. med Wefood (åbner 7. november på Nørrebrogade 58).
Alternativ: jule arr. på den Røde plads m 4-5 organisationer i pavilloner – Ikke
ressourcer fra sekretariat!!
Budget
Fra Bydelsplansmidlerne: 10.000 kr. til mad, en suppevogn eller sandwiches – varm
mad samt forplejning til møder mm.

Tema 2: Job – Mulighed for en bedre fremtid
Vision og målsætninger
Nørrebro er et udsat byområde. Den sociale bæredygtighed understøttes bl.a. via
kommunens Politik for udsatte byområder – indsaster der styrker lokal folkeskole,
giver tryghed og bedre forbindelser.
Målsætninger










Fokus på borgere udenfor jobmarkedet med særlige udfordringer
Tal der viser hvor mange arbejdsløse, opdeling og overførselsindkomster
(specielt kontanthjælpsmodtagere) samt folk udenfor arbejdsmarkedet – da vi
formoder at der er et sort hul i tallene = folk uden indkomst…
Sammenligne tallene for arbejdsløshed, kontanthjælpsmodtagere og unge
fritidsjobbere mm. på Nørrebro med andre bydele – er der forskelle – og i så
tilfælde hvorfor??
Vi ønsker fokus på de unges fritidsjob – da et fritidsjob ofte hjælper den unge
videre til en uddannelse – opdeling i 13-16 og 16-18.
Vi ønsker at så mange som mulige af de unge får et fritidsjob i lokalområdet
Daner og hjælper netværk, der understøtter job/praktikpladser mm.
Indsatsen ”Lige mulighed for job” – støtter og bakker Lokaludvalget op om.

Næste skridt






Vi kortlægger – hvilke Lommepengeprojekter der findes og får tal på dem:
FRAK og Hothers Plads – Det Gode naboskab – Bolig socialt område?
Yderligere statistik??
Møde med FRAK m.fl. Hvad virker – hvordan kan Lokaludvalget
understøtte/hjælpe?
Kontakte erhverv – f.eks. Føtex, Netto, Kvickly og Superbrugsen m.fl. evt.
Logik & Co. – hvor mange unge bruger de? Er det lokale fra Nærområdet?
Tal for arbejdsløshed, kontanthjælpsmodtagere og unge fritidsjobbere mm. på
Nørrebro med andre bydele – er der forskelle – og i så tilfælde hvorfor??

Borgerinddragelse/Synlighedsarrangement:
Ingen planlagte – men muligheden for møder/små arr. med let forplejning holdes
åben.
Budget:
Forplejning mm 1.000 kr.

Tema 3: Inklusion – en bydel med plads til alle
Vision og målsætninger
Målsætninger
Fokus på inklusion – også i skolerne
Lær hinanden at kende
Målsætninger









Hvordan behandler vi hinanden?
Er der særlige grupper der udelukkes?
Hadforbrydelser?
Utrygheden ved gå blandt unge der eller andre der sidder og drikker
Dem/os
Nørrebro er bedre end vores rygte – i forhold til antal mennesker og
mangfoldighed er der forbavsende få problemer
Vi kommer hinanden ved på Nørrebro – det fungerer – folk giver plads – folk
accepterer hinanden på godt og ondt
Markedsføring af Nørrebro – vores rygte er i bund grund godt og her er trygt

Næste skridt









Lave arr. hvor man lærer hinanden at kende/social sammenhængskraft
Tal på tosprogethed – skal vi bede om at få det genindført?
Møde med SSP-folk og klubber/gadeplansfolk/frontmerdarbejdere – hvad er
deres udfordringer dd - mangler der ressourcer? Ekstra hænder nogen steder?
Hvad mangler der af tilbud – specielt til de unge?
Tal på?: (Nørrebro er bedre end vores rygte – i forhold til antal mennesker og
mangfoldighed er der forbavsende få problemer) – Hvad anmeldes på
Nørrebro?
Møde med brug Folkeskolen – temaer??

Borgerinddragelse/Synlighedsarrangement:
Møde m SSP-folk/klubber/gadeplanmedarbedjer – hvor mangler der ressourcer? – evt.
yderligere møder/små arr. med let forplejning holdes åben.
Budget:
Forplejning mm 1.000 kr.

Tema 4: Ulighed i sundheden
Ift. tematikken: Ulighed i sundheden lægger vi os op ad den indsats, der allerede er
om ulighed i sundheden på Nørrebro og Bispebjerg 2025. Vedhæftet med sidste mail.



Næste skridt
Tjekke de indsatser der pt. Er i gang/foregår
Evt. besøge et el. flere af ovenstående.



Sikre at der kommer kost og forebyggelse med i tekst7udfordringer mm.

