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Ved en beklagelig fejl blev dette høringssvar ikke sendt i går aftes.
SOS mod Racisme har fået ændringsforslag og øvrige høringsmaterialer fremsendt fra Institut for
Menneskerettigheder.
Da den første del af forslaget til en ændret bekendtgørelse – ifølge Preben Bang Henriksen (V), reelt åbenbart er rettet mod at forhindre roma-lejre på offentlig grund, vil vi gerne svare kort på
denne del, som lyder:
1. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at etablere
og opholde sig i lejre, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet.
Forslaget er ganske vidtrækkende, og spørgsmålet er , om det er hensigtsmæssigt, og om det vil
diskriminere bestemte grupper. Ligeledes er formuleringen: ”lejre, som er egnede til at skabe
utryghed i nærområdet” meget lidt specifik.
Hvordan kan man på forhånd vide, om en lejr er egnet til at skabe urtyghed i nærområdet, hvis man
vil etablere en lejr eller opholde sig i en lejr?
Og hvordan vil fx udenlandske hjemløse, som ikke har adgang til de almindelige herberger, blive
behandlet, hvis de af sikkerhedsmæssige grunde sover nogle stykker sammen på gaden? Er det så en
lejr, der er egnet til at skabe utryghed i området?
Vi vil foreslå, at denne del af ændringsbekendtgørelsen i stedet for udformes som et selvstændigt,
grundigt gennemarbejdet lovforslag, så det herefter bedre kan vurderes, om det er hensigtsmæssigt
og nødvendigt og relevant , og om det i øvrigt overholder konventionerne, - eller om det i sin
udformning eller ved sine konsekvenser tilsigtet eller ej diskriminerer bestemte grupper.
Hvis det kommer som lovforslag, vil vi bede om at få det tilsendt i høring.

Venlig hilsen,
Anne Nielsen, næstformand

