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SAFER SPACE 
 
Safer Spaces kan være med til at gøre nattelivet, koncerter og events sjove, trygge, sikre og 
inkluderende – og fri for chikane, grænseoverskridende adfærd, diskrimination og lignende.  
 
Safer Space er et frirum, hvor alle kan slappe af og udtrykke sig selv fuldstændigt og frit uden frygt 
for at føle sig utilpas, uvelkommen eller usikker. Uanset race, etnicitet, seksuel orientering, tøjvalg 
og meget andet.  
 
I et Safer Space er der regler, der fungerer som beskyttelse over for hver persons selvrespekt og 
værdighed, og som kraftigt opfordrer alle til at respektere andres.  
 
Det er svært at skabe et rum, som er fuldt ud sikkert for alle at være i, derfor bruges begrebet 
Safer Space nu oftere end safe space, som oprindeligt blev brugt.  
 
Samfundet, gæsterne, medarbejderne og virksomhederne er en del af en naturlig udvikling, hvor 
de i højere grad italesætter og efterspørger en større social bæredygtighed. Fra virksomhedsejer 
til ansat, fra gæst til ansat og imellem gæster. 
 
Eksempel på redskaber ml. virksomhed og medarbejder 

- Personalehåndbog, der tydeligt beskriver regler og retningslinjer  
- Retningslinjer for dørpersonale og husregler (se guide for fair natteliv) 
- Whistleblowerordninger  

 
Eksempel på redskaber over for gæster 

- Husregler på døren, toilettet, bordet, menukortet 
- Nej tak til… [fx uønsket berøring på dansegulvet] kampagner, så eksempelvis kvinder kan 

danse i fred uden at få uønsket opmærksomhed fra mænd, at man som person med anden 
etnisk baggrund ikke skal frygte at blive afvist i døren på grund af sin hudfarve, at man tør 
kysse eller flirte med personer af samme køn, at man som transperson ikke skal bekymre 
sig om at blive fejlkønnet, og at man kan være fri for aggressive tilråb og nedgørende 
sprogbrug. 

- Information når man booker en event, køber billetten til en festival, koncert eller lignende. 
Men også når man fx bestiller et bord på en natklub 

 
GODE RÅD TIL DIG, SOM OVERVEJER AT IMPLEMENTERE EN SAFER SPACE-POLITIK: 

• Lov ikke mere end du kan – hvis du ikke kan garantere et safe space, så kald det et 
Safer Space i stedet. 

• Hent inspiration – hvad gør de andre, som arbejder med Safer Space-politik? 
• Uddan dine medarbejdere i din politik – brug ordentlig tid på det og vær sikker på, at 

de tager det alvorligt. 
• Overvej din håndhævning af Safer Space-politikken – har du en no-warning policy eller 

går du i dialog med folk og giver dem chancer? Bandlyser du folk helt eller giver dem 
mulighed for at reflektere over deres fejl og mulighed for at komme igen en anden 
gang? 
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• Det værste er at ignorere en situation – så vil den dårlige stemning sprede sig uanset. 
• Bruger du frivillige, aktivister eller Safer Space-ambassadører? De kan være dine ører 

og øjne på gulvet og hjælpe med at skabe en god stemning. 
• Fællesskabsfølelse er altid godt – få folk til at føle ejerskab og ansvar overfor festen. 
• Hæng en plakat med dine husregler i døren eller indenfor og gør opmærksom på, 

hvordan folk kan komme i kontakt med dig, hvis de oplever noget ubehageligt. 
• Gør opmærksom på din Safer Space-politik og hvad den indebærer i 

marketingsmaterialet (Facebook-event, plakat, hjemmeside etc.). 
 
CASES 
 

Strøm festival 
Strøm Festival introducerede i 2016 et sæt husregler på alle officielle Strøm venues med det formål at skabe et 
tryggere rum og gøre festerne fri for had, racisme, udskamning, homofobi og transfobi. 
 
RUST 
Rust har indført et regelsæt for at skabe tryghed blandt gæster og ansatte. Deres husregler er blevet trykt på 
plakater som hænger på væggene, synlige for alle, og de har udarbejdet retningslinjer for deres dørpersonale, så de 
er godt klædt på til at tage imod gæsterne.  
 
Natklubben har i forlængelse af Safer Spaces, også fravalgt musik på Rust som kan opfattes som nedladende – i 
stedet spilles der musik der skal skabe en positiv stemning. Deres politik og tiltag skal gennemsyre hele huset, både 
indenfor og udenfor åbningstiden.  
 
JOLENE 
Siden oktober 2018 har Jolene, en af Kødbyens mest populære klubber, kørt med Safer Space-politik. 
 
Helt konkret har man nedfældet en såkaldt Safer Space-politik, der har til hensigt at dæmme op for eventuel 
krænkende adfærd i nattelivet. Hver torsdag til technofesten ’Gadagung’ møder man en picker – en dørmand – der 
forklarer aftenens agenda, og hvilken aften man gerne vil have på stedet.  
 
”Når man fortæller folk, hvordan man gerne vil have, de skal opføre sig, opfører de sig bare bedre. Men det er ikke, 
fordi vi har fundet de vises sten med den her ordning. Det er en ydmyg tilgang til at komme problemerne i 
forkøbet” 
 
BAGGEN 
Baggen indførte i 2018 et såkaldt Safer Space-reglement efter inspiration fra klubmiljøet i Berlin og Club Mafia - en 
gruppe aktivister, som arbejder for at gøre nattelivet mere trygt. 
 
”Det kan være hårdt for nogle, fordi de ikke føler sig velkomne. Pointen er, at nogle bliver sorteret fra, allerede 
inden de kommer ind på klubben, i stedet for at vi skal smide dem ud senere, fordi de ikke kan opføre sig 
ordentligt. Hos os er barren lidt højere end andre steder i forhold til beklædning. Folk skal kunne gå udfordrende 
klædt uden at få uønsket opmærksomhed. Her kan folk komme i nettrøjer, bh'er og bare maver” 
 
”Det er vigtigt at gæsterne har det sjovt, kan danse og høre musik og score, men man skal gøre det på en ordentlig 
måde. Det er vigtigt at gæsterne og de ansatte respekterer hinanden – så reglementet handler også om at lægge en 
dæmper på folk. Vi tolererer ikke diskrimination, og respekterer altid et nej. Ingen skal opleve en adfærd som gør 
gæsten eller den ansatte utilpas.” 
Derfor tillader vi os også at smide gæster som er for fulde og ikke kan te sig ordentligt ud.  

 


