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Svarbrev til Økonomiudvalget vedr. ekstremisme i Kgs. Enghave
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet henvendelsen fra
Økonomiudvalget og -forvaltningen vedr. Lokaludvalgets opfattelse af
situationen omkring ekstremisme i bydelen.
Lokaludvalget finder behov for at styrke trygheden og forebygge
utryghed omkring Mozarts Plads og Sydhavnen/Kgs. Enghave.
Det er en udbredt opfattelse, at der er et væsentligt mørketal i
Sydhavnen ift. politianmeldelser, idet der er kendskab til mange
voldelige episoder som ikke bliver anmeldt. Dette kan dels skydes en
kultur der bygger på, at man ikke ønsker at blive udpeget som
”stikker” og ”at man klarer tingene selv i Sydhavnen”. Det kan også
skyldes at mange er bange for repressalier fra voldsmændene som
ugeneret udøver vold i det offentlige rum.
Lokaludvalget er stærkt interesseret i at forebygge radikalisering,
herunder højreorienterede kræfter, Dansk National Front, som der bl.a.
refereres til i SydhavnsCompagniets årsrapport.
I den forbindelse kan det bl.a. oplyses, at der har været afholdt
dialogmøde hvor Politiet, Lokaludvalget, lederen af områdeløft i Kgs.
Enghave og lokale aktører som SydhavnsCompagniet, Den
Boligsociale Helhedsplan og Racismefri By var indbudt. På baggrund
af et indledende møde arbejdes der frem mod at etablere et
partnerskab, som skal bidrage til at fremme trygheden og nedbringe
mørketallene. Dette partnerskab skal bl.a. forholde sig til
tryghedsfremmende strategier som kan variere over alt fra opsætning
af kameraer og lys – til projekt ”Din betjent”. Der forekommer en
lokal interesse i at have uniformerede betjente til fods i gadebilledet,
samt at have et fast tidspunkt og sted, hvor borgerne får mulighed for
at møde en betjent på en mere uformel måde. Et koncept som allerede
bliver praktiseret ved at gadeplansmedarbejdere m.fl. møder op i
SydhavnsCompagniet og kommer i konstruktiv dialog med mange
borgere.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Lokaludvalget bakker tillige op om borgerønsket om at få en
pladsmedarbejder tilknyttet Mozarts Plads - en social vicevært på
pladsen.

Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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