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Ulovligt fixerum på Halmtorvet
Kunstner viser Danmark hvordan man laver
menneskeværdige fixerum for narkomaner.
Fredag den 24. maj 2002 blev der indviet et nyt fixerrum, i et beskyttelsesrum under den høj, på
Halmtorvet hvor narkomanerne i dag ukontrolleret fixer.
Et af de store sociale og bymæssige problemer for borgere og virksomheder på Vesterbro er
gadenarkomanernes fixen og efterladenskaber. Problemet er dog størst for narkomanerne selv, idet de
må injicere under stressede og usle forhold med fejlfixs, infektioner og overdosis til følge.
Initiativtageren, Kenneth A. Balfelt, har derfor iværksat et kunstprojekt, der rent fysisk bidrager til debat
om løsning af problemet. Fixerummet er anvendeligt både funktionelt, sundheds- og
rengøringsmæssigt. I projektet deltager frivillige sygeplejersker, som skal bistå narkomanerne.

Fire meter fra lovliggørelse
For at kunne etablere lovlige fixerum skal der justeres lidt på lovgivningen. Det skal gøres lovligt med
en såkaldt “4-meters lov”. Loven betyder blot at stofmisbrugere skal have lov til at gå fra indgangsdøren
hen til sygeplejersken med ulovligt stof. Det er i dag den eneste hindring. Får Danmark denne
beskedne ændring af loven, ville det betyde at f.eks. Ambulatoriet Enghaven ville være klar til at
etablere fixerum.
Narkopolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Sophie Hæstorf Andersen, bakker 100%
op om projektet og vil arbejde for en lovændring, så der kan etableres lovlige fixerum.

Danmark halter bagud
Lande som Tyskland, Holland, Schweiz, Australien og Portugal har i dag fixerrum.
Det engelske Underhus har netop besluttet en indstilling om at også Storbritannien laver
fixerum og giver fri heroin til narkomanerne.

Lokal opbakning
Initiativet er støttet af en række virksomheder og institutioner i og omkring Halmtorvet. Fixerummet har
åbent fra lørdag den 25 maj til søndag den 9 juni 2002. I perioden er der dagligt åbent fra 16 – 20 for
brugere. Der er åbent for offentligheden onsdag 18 – 20 samt søndag 12 – 14.
Sted: Bunkeren udenfor Halmtorvet 7
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Politisk krav om fixerum til narkomaner
Danmark halter bagud. Københavns Kommune venter på svar fra Justitsministeriet.
Imens dør narkomanerne i gaderne.

Pressemøde
Tirsdag 11 jun kl 13
PH Cafeen, Byens Lys, Halmtorvet/KvægtorvsgadeFixerum – en ny vej i narkopolitiken. På
pressemødet idag på PH Cafeen, Byens Lys, Halmtorvet deltog:
Bo Asmus Kjeldgaard, Familie- og arbejdsmarkedsborgmester, Socialistisk Folkeparti
– ’Fixerum skal slå to fluer med ét smæk. Narkomanerne får sundhedsfremmende kontakt og vi undgår
kanyler i gaderne’
Sophie Hæstorp Andersen, MF’er for Socialdemokratiet, narkotikapolitisk ordfører
– ’Der er brug for at afprøve nye metoder i narkotikapolitikken. Der er brug for visioner frem for
forstening.
Martin Lidegaard, MF’er for Radikale Venstre
– “Fixerum er noget vi alle kan blive enige om er rigtigt”
Kenneth Balfelt, kunstner bag ulovligt fixerum på Halmtorvet
– ’Min far døde af manglende kendskab til smittefaren ved injection’
Nina Brünés, gadesygeplejerske i Projekt Udenfor/Sygepleje på Hjul
– ’Fixerum er en metode til stoffrihed’
Lars Steinov, leder af Ambulatoriet ’Enghaven’ for metadonbrugere
– ’Det skal være sikkert for brugerne, personalet og naboerne’
Jørgen Kjær, formand for BrugerForeningen
– ’Fixerum sikrer overlevelse med omsorg og værdighed’

Baggrund
I fjorten dage har en kunstner med hjælp fra frivillige sygeplejersker drevet et ulovligt fixerum i en
bunker på Halmtorvet. Det er lukket nu. Narkomanerne i området er igen overladt til sig selv. I Danmark
dør en narkoman om dagen på grund af ukontrollerede fixeforhold. Sådan ser det ikke ud i resten af
Europa.

Danmark halter bagud
Lande som Tyskland, Holland, Schweiz, Australien og Portugal har i dag fixerrum. Og med endda
særdeles gode resultater til følge. I et af Hamburgs syv fixerum har man gennem 32.000 årlige besøg
af narkomaner, ikke haft et eneste dødsfald på grund af overdosis. I Danmark er det dagligt
forekommende. Det tilskrives de manglende fixerum.
I England har Underhuset netop besluttet en indstilling om at også Storbritannien laver fixerum og giver
fri heroin til narkomanerne.

København venter på regeringen
Københavns Kommune, hvor man kender problemernes omfang, vil gerne indrette fixerum – men det
kræver en lovændring. Overborgmesteren har spurgt i Justitsministeriet, men her har man sendt sagen
videre til Sundhedsministeriet. Jens Kramer Mikkelsen venter stadig på svar – og selv et positivt svar vil
kræve en godkendelse i Borgerrepræsentationen, før vejen er banet for mere humane forhold for såvel
narkomanerne som nærmiljøerne i de belastede områder.

Fire meter fra lovliggørelse
For at kunne etablere lovlige fixerum skal der justeres lidt på lovgivningen. Det skal gøres lovligt med
en såkaldt ’4-meters lov’. Loven betyder blot at stofmisbrugere skal have lov til at gå fra indgangsdøren
hen til sygeplejersken med ulovligt stof. Det er i dag den eneste hindring. Får Danmark denne
beskedne lovændring, vil mange steder i landet umiddelbart kunne tages i brug.

Press Coverage (in print, selected):

16/8-2002 TV2 Lorry Nyhederne 19.30
15/8-2002 BT, “Til Halmbal på Stenbroen, by Linette Jespersen
14/8-2002 TV Danmark 2 Lokal Rapporten, 17.30
20/8-2002 Vesterbro Lokal TV
12/8-2002 Hjemløses Radio, 12-13.00

12/8-2002 DR P1 Indblik, 6.45 and 16.10
August 2002 DR Web discussion, www.dr.dk/p1/indblik/debat.asp?action=showcomment&id=395
2/8-2002 TV2 Nyhederne, 19.00
19/6-2002 VesterbroBladet, “Fixerum nu og her”, by Michael Friis
12/6-2002 JyllandsPosten, “Nødvendigt med fixerum” by Ritzau
12/6-2002 Politiken, “Krav om fixerum”, by Ritzau
12/6-2002 MetroXpress, “Fixerum absolut nødvendigt”, by Ritzau
12/6-2002 Kristlig Dagblad, “Krav om fixerum i København”, by Ritzau
30/5-2002 MetroXpress, “hallo…” interview, by Julie Lindegaard
29/5-2002 VesterbroBladet, Front page and “Fixe ting i Bunkeren”,
by Michael Friis
29/5-2002 Politiken, “Kunstner laver fixerum”, by Lise Bondesen
28/5-2002 Vesterbro Lokal TV
27/5-2002 Urban, Front page and “Kunsten at åbne et fixerum”, by René Fredensborg
27/5-2002 Danmarks Radio, DR P2 11.30 og P1 18.50, “Fixerum” by Jacob Kreutzfeldt
25/5-2002 Information, “Narkomaner kan igen fixe i fred – Social kunst”, by Lotte Folke Kaarsholm
25/5-2002 Kristlig Dagblad, “Fixerum skal skubbe til debat”, by Anne Mette Ahlgreen
25/5-2002 JyllandsPosten, “København i liggehøjde”, by Pernille Anker Christensen
24/5-2002 TV Danmark 2 Lokal Rapporten 17.30
24/5-2002 TV DR1, TV-Avisen, 18.30
24/5-2002 TV2 Lorry, Nyhederne, 19.30

