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Et stigende antal danskere oplever social udstødelse i en meget tidlig alder, og flere 
og flere træder direkte fra barndommen ud i hjemløshed. Sådan taler statistikkerne. 
Fra 2009 til 2017 er antallet af unge hjemløse, ifølge VIVE - Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd, fordoblet. 

Det at være ung og hjemløs kan se ud på mange måder, og vejene ind og ud af 
hjemløshed er hverken lineære eller ensartede. Nogle unge oplever at stå uden et 
sted at bo i en kort periode, mens andre havner i en langvarig (s)tilstand af hjemløs-
hed. Nogle har tag over hovedet i en eller anden form; på en sofa hos en bekendt, 
på et herberg eller et forsorgshjem. For nogle slipper netværket, mulighederne 
og hjælpen op, og så er bænken, natvarmestuen, skuret eller s-toget pludselig en 
realitet. 

Siden september 2014 har projekt UDENFORs Ungeprojekt opsøgt unge, som er 
så udsatte, at de (i perioder eller mere permanent) lever deres liv ude på gaden – 
unge, som er presset langt ud af det normsættende samfund, langt ud af systemets 
greb og langt væk fra en tryg og opbyggelig start på voksenlivet. Efter mange års 
arbejde med hjemløse mennesker på gaden ved vi i projekt UDENFOR, at hjemløs-
hed ofte, uanset alder, medfører massive og komplekse sociale problemer, og at de 
2292 unge mennesker, der ifølge VIVE i dag lever i hjemløshed, altså er i risiko for 
en tidlig social deroute til et liv uden for fællesskabet. 

I denne rapport beskriver vi de erfaringer, vi har gjort os med yngre hjemløse, som 
vi har opsøgt på gaden. I løbet af projektperioden har vi været i kontakt med 77 
hjemløse i alderen 18-35, hvoraf alle har været berørt af ’gadehjemløshed’ – nogle i 
kortere tid, andre over en lang periode. De unge vi har mødt, har haft en tung baga-
ge at løfte rundt på, ikke desto mindre en masse drømme, interesser, omsorg for 
andre, ønsker for fremtiden og ønsker om at høre til. Det vi har set er, at gadehjem-
løsheden har ødelæggende konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred hos 
de unge, som er ramt af den, og at en konstant oplevelse af at være uønsket, langt 
hen ad vejen fastholder dem i en position som socialt udstødte. Det vi har gjort er 
at kombinere socialt arbejde i form af afhjælpning af de unges mest påtrængende 
problemer med relationsarbejde, som har fokuseret på at dyrke de unges ressourcer, 
interesser, kreativitet, ønsker og de muligheder for forandring, der er opstået ved 
at bruge tid på at lære de unge godt at kende. Den form for eksperimenterende og 
håndholdt socialt arbejde kræver en risikovillighed. Derfor skylder vi en stor tak til 
Oak Foundation, der har muliggjort, at vi har kunnet gå nye veje med de unge ud 
fra, hvad der har været meningsgivende for den enkelte.  

Rapporten er ikke en videnskabelig afhandling eller et stykke statistik, men et kig 
ind en virkelighed, hvor ungeliv og gadehjemløshed krydser hinanden, og hvor 
overlevelse, ensomhed, meningsløshed og negativ social stempling, bliver det fun-
dament, som voksentilværelsen kan bygges op på. Rapporten beskriver projektets 
brugere, metoder, aktiviteter, og efterrefleksioner med det formål at forankre de 
erfaringer og den viden, vi har taget med os efter tre års opsøgende og relationsba-
seret socialt arbejde på gaden.
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Hvorfor skal det 
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min hjemløshed?
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PROJEKTETS RAMMER
projekt UDENFOR har siden 1996 arbejdet opsøgende på gadeplan og med 
indsamling og formidling af viden, for at skabe forbedringer for mennesker 
som lever i hjemløshed. Løbende har organisationen iværksat tidsbegræn-
sede projekter, målrettet afgrænsede målgrupper. (Læs mere om projekt 
UDENFORs aktiviteter på udenfor.dk)

Ungeprojektet er et treårigt projekt, med opstart i 2014, målrettet det sti-
gende antal af unge mennesker, som i en tidlig alder må identificere sig med 
hjemløshed og leve et liv, som det kan være svært at slippe ud af, på trods 
af ønsket om noget andet. Ungeprojektet har haft til formål at stille sig til 
rådighed overfor nogle af samfundets mest ekskluderede hjemløse unge 
– unge som mere eller mindre lever på gaden - lære dem at kende, lindre, 
hvor vi har kunnet, og sammen med de unge at afprøve nye muligheder for 
forandringer, store som små, og altid med udgangspunkt i den unikke unges 
virkelighed, behov og ønsker.

Projektets daglige arbejde er blevet varetaget af to gadeplansmedarbejdere, 
som har arbejdet tæt sammen med projekt UDENFORs øvrige gadeplans-
medarbejdere, men som har haft øjnene specifikt rettet mod yngre men-
nesker på gaden. Projektets medarbejdere har i deres arbejde på gaden 
benyttet sig af projekt UDENFORs vifte af tilbud målrettet borgere på gaden, 
men har i deres tilgang været særligt opmærksomme på, at ”ungdommen” er 
en vigtig faktor at tage højde for og inkorporere aktivt i arbejdet. 

Som udgangspunkt har vi arbejdet med hjemløse mennesker mellem 18 og 
35 år, dog uden at indskrænke os udelukkende til denne aldersgruppe. Har vi 
taget kontakt til en person på gaden, som har haft brug for vores hjælp, eller 
som har kunnet drage nytte af at deltage i én af vores aktiviteter, og som har 
vist sig at være 36 og ikke 26 år, har det ikke været afgørende for, hvorvidt vi 
har fortsat vores arbejde med den pågældende. Projektmedarbejdernes dag-
lige gang på gaden, har desuden betydet, at de også er løbet ind i personer 
på op til 60 år, som har stået i en sårbar situation. Heller ikke her har projek-
tets ungefokus stået i vejen for, at vi har stillet os til rådighed og tilbudt vores 
hjælp. Rapportens konklusioner og refleksioner er dog gjort på baggrund af 
erfaringer fra arbejdet med de yngre brugere.  
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Da et af formålene med vores arbejde har været at hjælpe nogle af de 
unge, som andre tilbud kan have svært ved at rumme, har et mål i sig 
selv været at gå anderledes frem end ’andre’.

Der kan være flere årsager til, at disse unge ikke oplever at få den 
hjælp, de har behov for. De unge, der lever på gaden, kan være 
unge, der af forskellige årsager ikke opsøger hjælp hos nogen. Det 
kan være unge, som ikke har oplevet at få hjælp, når de har opsøgt 
den. Det kan være unge, som er for misbrugende eller for påvirkede 
af psykiske problemer til, at eksisterende tilbud oplever, at de kan 
rumme dem. Det kan være unge, som er blevet smidt ud, eller har 
trukket sig ud, af ophold, indsatser eller tilbud, efter ikke at have 
kunnet indfinde sig under gældende regler, rammer mv. For mange af 
disse unge gælder det, at ’systemet’ er forbundet med nederlag, med 
oplevelser af stigmatisering og med påmindelser om alt det, de ikke 
formår at leve op til. 

For at imødekomme det modsætningsforhold, at nogle af de unge, 
som har allermest brug for hjælp, ofte ikke får den hjælp, der har 
brug for, er vi i Ungeprojektet aktiv gået efter at nedbryde nogle af 
de barrierer, der kan stå i vejen for, at disse unge får tilbudt en ind-
sats, som er relevant for netop dem i netop deres situation. 

Som udgangspunkt er det derfor os, der har opsøgt de unge og har 
bedt om at få lov til at hjælpe, og ikke omvendt. Det er også os, der 
har besøgt de unge i deres miljø, i omgivelser, som er trygge for 
dem, og ikke omvendt. Vores samvær har ikke været bundet op på 
en bestemt lokalitet, men er typisk foregået på gaden, hvor de unge 
har haft mulighed for at trække sig, hvor de ikke har været gæster 
eller klienter og hvor der ikke har været regler, der kunne brydes og 
medføre udsmidning, karantæne eller sanktioner. 

Hjælpen og samværet har været betingelsesløst; vi har ikke forventet 
noget igen fra den unge, for at han eller hun kunne være en del af 
projektet, og det har aldrig været en forudsætning for vores kontakt 
til den unge, at kontakten skulle føre et bestemt sted hen. 

Med dette udgangspunkt har Ungeprojektet i løbet af de tre år 
projektet har varet arbejdet med yngre hjemløse på gaden gennem 
opsøgende gadeplansarbejde, skadesreduktion, afhjælpning af her-
og-nu problematikker, brobygning til relevante tilbud, og ikke mindst 
iværksættelse af aktiviteter baseret på de unges ønsker og interesser 
– fra mere simple tiltag sammen med den individuelle unge til mere 
omfangsrige fællesskabsorienterede aktiviteter. 



PROJEKTETS MÅLGRUPPE 
UNGE HJEMLØSE GADESOVERE



Det er ikke helt simpelt at 

definere ”unge hjemløse”. 

Både ’hjemløshed’ og ’ungdom’ 

er flydende begreber, og  

deres betydning afhænger af, 

hvem der fylder indhold 

 i dem.  



Hjemløs
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Der blev talt 2292 hjemløse personer mellem 18 og 29 år i Danmark i uge 6, 
2017. Og af tællingen kunne det ses, at de hjemløse unge udgør over en tred-
jedel af det samlede antal af hjemløse mennesker i Danmark.
I socialpolitisk kontekst defineres hjemløshed i Danmark typisk således: ”Som 
hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) 
bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller 
som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. 
Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat” 
(Socialstyrelsen.dk 2017). Til denne definition bør det dog tilføjes, at den ikke 
tager tilstrækkelig højde for, at der i socialfaglig sammenhæng er forskel på 
begrebet ”boligløshed” (altså det materielle problem, at stå uden en bolig) og 
begrebet ”hjemløshed”. I projekt UDENFOR læner vi os op af den forståelse, at 
der først er tale om hjemløshed, når boligløsheden er sammenflettet med an-
dre sociale problemstillinger. Det går igen, hos alle de unge mennesker, vi har 
lært at kende og arbejdet med i Ungeprojektet, at deres hjemløshed i lige så 
høj grad handler om at være afkoblet fra samfundets relationer i bred forstand 
– om ikke at ”høre hjemme” - som det handler om ikke at have et sted at bo. 
Det er ikke sjældent, at vi har hørt fra de unge brugere af projektet, at de føler 
sig lige så hjemløse, efter at de er kommet i en bolig, som de gjorde før.

Hjemløse

Hvad ”ungdommen” indebærer, og hvornår den starter og slutter, er flydende, 
både kulturelt, historisk og individuelt. Derfor har vi ikke forholdt os stringent 
til alder. De fleste kan blive enige om at ”ungdommen” beskriver vores vej fra 
barn til voksen. Juridisk set slutter barndommen, når vi fylder 18, mens ”vok-
senlivet” ofte forbindes med livserfaring og selvstændighed. I Ungeprojektet 
har vi som udgangspunkt betragtet ”ungdommen”, som tiden efter den juri-
diske barndom, hvor den unge fra den ene dag til den anden står med retten 
og forpligtelsen til at træffe valg og beslutninger på egne vegne. Det har som 
udgangspunkt været vores pejlemærke, at projektets brugere skulle være mel-
lem 18 og 35 år. 

Unge
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Blandt de unge i Danmark, som er ramt af hjemløshed, finder vi en mindre 
gruppe, som er så udsatte, at de i perioder eller mere permanent må overnat-
te udenfor – dvs. der hvor de kan finde ly for natten; på en station, i et S-tog, 
i en papircontainer, i en trappeopgang, på et loftrum, i kloakken, i en skov 
eller et ottende sted. Ifølge SFI (nu VIVE) udgør denne gruppe ca. 10 % af det 
samlede antal af unge hjemløse og det er særligt blandt denne gruppe, at vi 
finder en meget høj andel med en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele 
på en gang (SFI, ”Hjemløshed i Danmark”, 2015). 

Gadesovere

I UNGEPROJEKTET HAR VI ARBEJDET MED ”UNGE 

HJEMLØSE GADESOVERE”:

- som ikke selv opsøger den hjælp, de har    

   behov for.

- som andre tilbud har svært ved at rumme,  

   og som derfor ikke modtager den hjælp,     

   de har behov for.

- som har et begrænset sæt af rettigheder,  

   og derfor ikke modtager den hjælp, de har         

   behov for.
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Vi anbefaler - ikke mindst til fagfolk og beslutningstager - at finde 

inspiration til fremtidig handling her:
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”Hvad er dit 

største ønske?”
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”At komme i  

tivoli. 

Alle andre 

mennesker  

har været i 

tivoli”  
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For at komme tæt på vores målgruppe har vi, særligt i det første år, 
investeret adskillige timer i at observere byen og være til stede i det 
offentlige rum. Vi har opholdt os i Københavns gader, på stationer, 
på biblioteker, i s-togene og på døgnåbne spisesteder; steder hvor 
man kan opholde sig, når man ikke har sit eget at gå hjem til. Har vi 
observeret unge med hjemløseadfærd, har vi taget kontakt og har 
introduceret os selv. Det har gjort sig gældende i flere af de tilfælde, 
hvor vi har opsøgt unge på gaden og har stillet os til rådighed, at 
der er gået lang tid før vi har fået lov til at hjælpe. Typisk vil de unge 
ikke være til besvær, de vil klare sig selv, eller de er ikke vant til, at 
nogen stiller sig til rådighed uden at forvente noget igen. Vi har 
selvfølgelig respekteret et nej tak til vores tilnærmelser. Men har vi 
set den unge igen, har vi taget kontakt én gang til.

En mindre del af projektets unge brugere har vi opnået kontakt til 
ved at invitere til aktiviteter (se side 42) blandt unge i gademiljøet 
i København. Efterhånden som vores gadeplansindsats overfor de 
hjemløse unge gadesovere blev mere etableret, er vi desuden blevet 
kontaktet af bekymrede borgere, som har haft kendskab til unge 
mennesker på gaden, som vi efterfølgende har opsøgt. Derudover 
har flere af de unge, der er blevet brugere i Ungeprojektet, henvist 
andre unge, som har haft behov for det, vi har kunnet tilbyde. 

HEJ - ER DER NOGET JEG 
KAN GØRE FOR DIG?

JOURNALUDDRAG, SEPTEMBER 2014  
 Jeg har gennem nogle uger observeret en yngre, mørkhåret fyr. 
Han sidder altid på bibliotekets 2. sal. Han lugter ret kraftigt. Han 
har fedtet hår og tager ofte sine sko af. Altid samme lyseblå jakke, 
hættetrøje, sort rygsæk og plastikposer. Jeg har også set, at han 
ofte går de samme ruter igennem byen for at finde flasker. 
En kold efterårsaften ved ellevetiden ser jeg ham på en af byens 
stationer. Han sidder alene på en bænk. Hætten er trukket godt op 
over hovedet og han har høretelefoner i. Jeg går hen til bænken, 
sætter mig og præsenterer mig kort. ”Hej, jeg hedder Tine og kom-
mer fra projekt UDENFOR”. Han kigger overrasket op, og ser hurtigt 
ned i sin telefon igen. ”Kan du holde varmen?”, spørger jeg. Han 
nikker forsigtigt. Jeg begynder at snakke lidt om vind og vejr. Der er 
ingen umiddelbar reaktion. Jeg afslutter vores møde med at sige, at 
jeg bare lige vil høre om han er okay, og spørger om jeg må kom-
me igen en anden dag. Fyren med den blå jakke laver ”thumbs up”. 
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Når vi har etableret kontakt til den unge hjemløse på gaden, er 
arbejdet gået fra at være opsøgende til at være udgående. Det 
betyder, at vi i stedet for at komme tilfældigt forbi, er begyndt at 
kunne lave aftaler om at mødes. Der er opstået en accept af vores 
kontakt. Ofte starter kontakten til den unge stille og roligt ud med, at 
vi tilbyder den form for hjælp, der er allermest simpel og som  
der synes allermest behov for her og nu. Nogle af de unge, vi har 
mødt, har ikke andet end det tøj, de går og står i, derfor kan den 
første håndsrækning bestå i at hjælpe den unge til noget varmt  
tøj eller nogle sko, der ikke er hullede og udtrådte. De første 
møder kan også bestå i at drikke en kop kaffe eller spise noget 
mad sammen og snakke om løst og fast. Efterhånden som vi har 
lært hinanden bedre at kende, er vi blevet lukket længere ind i den 
pågældende unges situation, ofte rigtigt komplekse problemuni-
vers og håb for fremtiden – nær eller fjern - som vi sammen kan 
arbejde videre på. Vi har som altid lagt mere vægt på indholdet og 
kvaliteten af samværet med de unge, end på definerede mål med 
kontakten. 
 

RELATIONEN SOM 
UDGANGSPUNKTET

JOURNALUDDRAG, FEBRUAR 2016   

Jeg skal mødes med P kl. 14 ved Runddelen. Jeg venter en lille halv 
time. P har givet besked om, at han er lidt forsinket. Han har en-
delig været til tandlæge med sin flækkede tand. Vi går en lang tur 
og snakker. Han og hans kæreste taler ikke rigtig om seriøse ting, 
fortæller han. Han føler sig stresset. P spørger om jeg vil med hen 
og hente hans hunde, som har været hos en veninde, mens han var 
til tandlægen. Hundene er ikke vant til at være indendørs så længe, 
forklarer han, så han har svært ved at slappe af, når han ved de er 
dér. Selvom han ofte er ret ”hårdkogt” i sit sprog, så er der noget 
meget ungt og sårbart ved ham, tænker jeg, da han reder sit lange 
hår, som for det meste er gemt under den sorte strikhue. Da vi skil-
les spørger P selv, om vi ikke skal lave en ny aftale.



Ungeprojektet i tal 

77 unge hjemløse (mellem 18 og 35 år) har taget del i  

Ungeprojektet siden projektet startede i 2014.  

2O kvinder, 57 mænd.

Vi har opsøgt 49 unge personer på gaden med tilbud om 

kontakt.

28 har selv henvendt sig eller er blevet henvist af andre 

(eks. andre brugere i projektet, andre i gademiljøet eller 

bekymrede medborgere).

Yderligere 14 hjemløse personer, som har været over 35 år, 

har taget del i Ungeprojektets aktiviteter. 

Af de 77 unge hjemløse, der har været i kontakt med Unge-

projektets gadeplansmedarbejdere, har 38 
modtaget en 

”enkeltstående ydelse” (fx har de modtaget en sovepose, fået 

noget at spise eller fået rådgivning i forhold til deres  

muligheder).

39 af de 77 unge er blevet længerevarende brugere af pro-

jektet.
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”
Det er koldt at opholde sig 

udenfor hele dagen, og man skal 

være på, hvis man vil sælge 

aviser eller bede folk om penge, 

og så hjælper det alså lidt at 

drikke. De andre man hænger ud 

med drikker også. Vodkaflasken 

og jointen går på omgang, så er 

det svært at sige fra... Så siger 

man li’som også nej til fælles-

skabet. - Bruger i Ungeprojektet
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AT 
JEG
ER 
HJEMLØS
VEL!?



I kraft af vores opsøgende arbejde i byens rum har vi indimellem mødt unge, som har levet 
ekstremt isoleret i byens gader, hvor de færdes anonymt, uden at gøre særligt væsen af sig og 
uden således at blive ’opdaget’ og konfronteret med deres hjemløshed. 

Uden kontakt til deres omverden, herunder familie, venner eller det offentlige system, har disse 
unge typisk ingen økonomi at trække på og overlever ved at samle flasker og spise mad, andre 
smider ud.   

De unge i denne gruppe adskiller sig på mange måder fra de andre unge, vi har mødt gennem 
vores tid på gaden. Dels i kraft af deres soloorienterede, stilfærdige og minimalistiske over-
levelsesstrategier, og dels fordi det har været karakteristisk for disse unge, at de tidligere har 
levet en ’normal’ tilværelse med studie og/eller job, og at de kommer fra en kulturelt set ’nor-
mal’ opvækst, men at de på et tidspunkt er blevet slået helt ud af kurs – ofte i forbindelse med 
psykisk sygdom, problematiske familieforhold, og/eller en pludselig krise, og derefter er havnet 
på gaden.  

Slået ud af kurs og socialt isoleret
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24-årige Thomas har fundet en bænk bag en busk lidt uden for centrum af 
København, hvor der stort set aldrig kommer mennesker forbi. Der so-
ver han om natten. Undtagen når det regner. Bænken er godt gemt bag 
buskadset, men der er ikke noget overdække. I perioder har han overnattet 
i lufthavnen, og enkelte nætter på et af byens natvarmestuer, men miljøet 
dér, er han ikke tryg ved. Thomas holder sig stort set for sig selv og holder 
sig i øvrigt til daglige faste rutiner. Han vandrer rundt i byens gader i sin 
hættetrøje, et par slidte bukser, et par udtrådte sko og en pose med sine 
ting. Han opholder sig på udvalgte biblioteker, hvor han forsøger at få tiden 
til at gå ved at læse eller gå på internettet på sin telefon. Sådan har han 
levet i et år, da vi tager kontakt til ham på gaden første gang. 
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57% af Danmarks   

registrerede hjemløse i 

aldersgruppen 18-29 år 

er angivet til at have en 

psykisk lidelse.

(VIVE ”Hjemløshed i Danmark 

2017”)

20% af Danmarks  

registrerede hjemløse unge 

mellem 18 og 24 år kommer 

fra familier, hvor mindst 

en af forældrene har en 

videregående  

uddannelse. 

(VIVE ”Veje ind og ud af hjem-

løshed”, 2017)
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Thies er 22 år og drømmer 
hver dag om en anden til-
værelse, fortæller han, da vi 
møder ham første gang. Den 
nat har han sovet i en kloak. I 
en periode har han boet hos 
sin kæreste, men da de slog 
op stod Theis med sin ryg-
sæk på gaden – igen. Theis er 
udadvendt og kreativ og har 
et bredt netværk af bekendte, 
men synes det er psykisk  
tærende at blive ved med at 
bede om plads på sofaer og 
føle sig til besvær. Han opfatter 
ikke sig selv som én af byens 
hjemløse, og ser det ikke som 
en mulighed at overnatte på et 
herberg. Theis bruger dagligt 
hash – ”det dulmer både  
ADHD’en og selvmodstanker-
ne” forklarer han. Han færdes 
i stigende grad i kriminelle 
miljøer, og det er på godt og 
ondt, siger han selv. Her kan 
han tjene penge, og han  
oplever, at han er god til det, 
han gør. Men han fortæller 
også, at han jævnligt er utryg, 
og føler sig fanget i miljøet. 
Det eskalerende misbrug og 
den kriminelle løbebane har 
fået ham ekskluderet fra nogle 
af de ungetilbud, han tidlige-
re har benyttet. Han føler sig 
ødelæggende ensom, siger 
han, da vi deler en sandwich 
ved kajen på Christianshavn. 
Han tænker ofte på, om han 
skal følge efter sine gode ven, 
som sagde farvel til livet året 
før.
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Blandt de unge gadesovere har vi også set en gruppe, hvor strategien i modsætning til at isolere 
sig, er at opsøge og vedligeholde social kontakt, social kapital og symbolsk kapital.

Disse unge overnatter nogle gange hos venner og bekendte, og ellers eksperimenterer de sig frem 
i forhold til at finde ly for natten udenfor. Sideløbende fastholder de relationer i socialt anerkendte 
miljøer, subkulturer og ungdomsfællesskaber.

De går typisk langt for at opretholde en facade, der ikke afslører, hvor svært det reelt står til, og 
fortæller måske ikke forældre, venner eller netværk om deres hjemløshed, ligesom de hellere 
sover i en trappeopgang – udenfor hjemløsesystemet - end på et herberg. 

Det er ofte unge, som tidligt i deres ungdomsliv har haft svært ved at passe ind i etablerede ram-
mer; unge med forskellige psykiske og/eller misbrugsrelaterede problemer; unge som er blevet 
smidt ud hjemmefra; unge som har haft en problemfyldt skoletid; unge som kommer fra en socialt 
udsat familie eller unge med en minoritetsbaggrund af den ene eller anden slags, og som dermed 
i en tidlig alder har oplevet at føle sig forkerte, blive sat udenfor fællesskabet, og at skulle klare sig 
selv.

Nogle er på kontanthjælp og har kontakt til en sagsbehandler, men har svært ved at leve op til 
både egnes og andres forventninger. Disse unge fortæller, at de oplever at blive kastet rundt i 
hjælpesystemet og igen og igen oplever at falde, uden nogen til at gribe dem, og uden nogen ste-
der at gå hen med de gentagne nederlag. 

Vi har i flere tilfælde set, at de unge i denne gruppe har, eller har fået, tilknytning til kriminelle mil-
jøer, og deres hverdag bliver struktureret omkring tilhørsforholdet hertil, fx ved, at de må arbejde 
om natten, står i gæld til andre og prøver at undgå kontakt med myndighederne.

På jagt efter social og symbolsk kapital
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48% af de registrerede  

hjemløse unge i Danmark har 

et forbrug af rusmidler (enten 

alkohol, hash, narkotika eller 

medicin), der er vurderet som et 

misbrug.

(VIVE ”Hjemløshed i  

Danmark 2017”)
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Trænede hjemløse unge
Blandt brugerne i projektet er unge mennesker, som er 
ganske trænede i at leve på gaden. Typisk er de vokset op i 
familier, der i forvejen har været udsatte; de har måske været 
”børn af systemet”, nogen har også, allerede som børn, haft 
berøring med hjemløshed; mange af dem har aldrig lært at 
leve det liv, andre ser som normalt og har ikke oplevet at føle 
sig som en del af ”normalsamfundet”. 

Det er vores erfaring, at de unge, der hører til denne kategori, 
i de fleste tilfælde har oplevet et massivt svigt i barndommen 
og gentagne nederlag i løbet af deres opvækst og tidlige 
ungdom. Det går igen i deres fortællinger at de i deres barn-
domsår har skullet navigere i en hverdag med uro, ustabilitet, 
skiftende omsorgspersoner eller mangel på samme, og at de i 
deres ungdomsår ikke har passet ind nogen steder.

Som en konsekvens af dette søger de bekendtskaber i hjem-
løsemiljøerne; i sociale netværk, hvor de oplever at passe 
bedre ind og hvor de føler sig anerkendte. Samtidig er det 
netværk, hvor alkohol, hash og/eller hårdere stoffer er en fast 
og naturlig del af hverdagen, og derfor nemt kommer til at 
lægge grundlaget for de unges livsførelse. 

I langt de fleste tilfælde finder ”de trænede hjemløse unge” 
det svært at indordne sig under de rammer og krav, som 
bliver stillet for at kunne modtage økonomiske ydelser fra 
det offentlige. Derfor lever de on/off uden andet økonomisk 
grundlag, end det, de kan erhverve sig på gaden – ved salg 
af aviser, ved tiggeri i s-togene, eller på andre måder som 
er i strid med straffeloven. Den kaotiske livsstil fører ofte til 
konflikter med myndighederne og til jævnlige hospitalsind-
læggelser – somatiske og psykiatriske. Typisk har de unge 
deltaget i adskillige forløb hos kommunen og forsøg på at 
blive ”resocialiseret”, uden den ønskede effekt for nogle af 
parterne. 
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22% af de registrede 

hjemløse i Danmark i  

aldersgruppen 18-24, kommer 

fra et hjem, hvor ingen af  

forældrene har uddannelse ud 

over grundskolen. 

(VIVE ”Veje ind og ud af hjemløshed”, 

2017).

53% af de registrerede 

18-24årige  

hjemløse borgere har 

været anbragt uden for 

hjemmet og/eller har 

modtaget forebyggende 

foranstaltninger.

(VIVE, ”Veje ind og ud af hjem-

løshed”, 2017)
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Thor er 20 år gammel, kender allerede alt til ga-
dens rytmer og regler og opholder sig sjældent 
indenfor, hvor hans hund ikke kan komme med. 
Da han havner på gaden som ganske ung, får 
han en ”gadefar”, som lærer ham op og holder 
hånden over ham. I bagagen har han en turbu-
lent opvækst med flere anbringelser og ophold 
på institutioner. Han giver jævnligt udtryk for, 
at han kun har én at stole på – nemlig sig selv. 
Thor modtager i perioder kontanthjælp, men 
angsten for de obligatoriske møder hos kom-
munen fylder langt mere end forhåbningen om, 
at hans situation vil ændre sig til det bedre.  
Derfor tjener han primært sine penge på at 
sælge avisen Hus Forbi. Det er grænseoverskri-
dende, synes han, så han drikker sig helst fuld 
inden, han går i gang. Til gengæld ved han, 
at hans unge ansigt er en fordel, når der skal 
penge i koppen.



Axel på 27 år har et morgenritual. Når han forlader natvarmestuen, sætter han sig på en 
bænk ved den nærmeste station og drikker, hvad der er tilbage i vodkaflasken fra dagen før 
– hvis han har noget tilbage. Nogle gange gør han det sammen med andre, der har overnat-
tet samme sted. I dag er han alene. Han er svensk. For to måneder siden landede han i Kø-
benhavn efter et ophold i Berlin. Sverige vil han ikke tilbage til. Han vil gerne starte et nyt liv. 
Den langsigtede drøm er at komme til at bo i en lejlighed, som normale mennesker gør, at få 
et job, som normale mennesker har og at gå i forlystelsesparker om lørdagen. Den kortsigte-
de drøm er at få sig et dansk CPR-nr. Først og fremmest skal han dog have skaffet sig nogle 
penge til lidt at spise, og til den guldøl, han ved presser sig på, når vodkaen er ude af hove-
det. Axel lider af angst, ADHD og PTSD. Når han drikker, mærker han det ikke så voldsomt, 
fortæller han. Han har netop fået et sælgerbevis hos avisen Hus Forbi. Dagens første stop 
bliver sælgerkontoret. Senere skal han mødes med sine venner ved Vesterport station.
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Hjemløse unge på besøg
En del af de unge, vi møder, når vi tager kontakt til unge personer i 
gadebilledet i København, er unge, som er stukket af/har flyttet sig fra 
et liv i et andet land, som de af forskellige grunde har ønsket sig væk 
fra. 

Blandt disse brugere har vi haft kontakt med unge fra fx Rusland, 
Norge og fra Ukraine, men størstedelen har været svenske unge. Det 
gælder for dem alle, at de også har levet et udsat liv - nogle også på 
gaden - i deres hjemland. De svenske unge fortæller, at de er søgt til 
København i håbet om, at deres muligheder er bedre her. 

De svenske unge på gaden, som ofte lever med et stort dagligt 
forbrug af alkohol, hash og hårdere stoffer, fortæller, at det er svært 
at leve som udsat med et misbrug i Sverige. De synes både, at det er 
udfordrende at overholde de restriktive rammer i det svenske behand-
lingssystem og at det kan være svært at komme tilbage i misbrugsbe-
handling, hvis man først er røget ud. Enkelte af dem har fortalt, at de 
er stukket af fra psykiatrien i Sverige, hvor de frygter at blive indlagt 
imod deres vilje. 

Generelt fortæller de svenske unge, at de oplever at blive bedre og 
mere værdigt behandlet i Københavns gader, hvor de oplever at de 
bliver set mindre ned på, og at de hellere vil bo på gaden i København, 
end at tage tilbage til Sverige. Nogle af de unge håber at kunne få et 
job og en bolig i København, og på den baggrund starte et nyt liv i 
Danmark. 

Vi har langt oftere været vidne til social deroute blandt de svenske 
unge end til opbyggelsen af den tilværelse de drømmer om og havde 
håbet på i København. De unge svenskere finder typisk hurtigt sam-
men med andre, der er i samme situation, som dem selv, og de bliver 
hurtigt gode – og vant – til at klare sig på gaden. De svenske unge får 
ofte hverken økonomisk bistand fra Sverige eller Danmark. Nogle gan-
ge overnatter de på natvarmestuer, andre gange på gaden, ofte helt 
uden pauser, hvor de kan lukke en dør, kan få en ordentlig nats søvn, 
kan få vasket deres tøj, eller ”holde fri”. Deres tilværelse er typisk kao-
tisk, de klarer sig igennem dagen ved at sælge Hus Forbi, begå små-
kriminalitet, samle flasker, tiggeri eller prostitution. Ofte er de i konflikt 
med politiet og ofte er de jævnligt inde og ude af hospitalerne - både 
de somatiske og de psykiatriske. Dog er de typisk påpasselige med 
kontakten til myndighederne, af frygt for at blive sendt retur. Med et 
ofte eskalerende forbrug af alkohol og stoffer, og som ”besøgende” 
på gaden i København, er nogle af disse unge i særlig grad udsat for 
forøgede fysiske og mentale sundhedsproblemer og udstødelse.
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Hvem er de unge hjemløse, du har mødt i dit op-
søgende arbejde på gaden?
 
Egentlig synes jeg, vi skal passe på med at gene-
ralisere gruppen – når vi taler om ”de unge hjem-
løse”, har vi det med at fokusere på de problemer, 
der statistisk set betegner dem. Hjemløse unge er 
ligeså forskellige som alle andre unge. Det samme 
er deres historier, behov, mestringsstrategier, øn-
sker, drømme og ressourcer. Det er Thor, Axel, Theis 
og Thomas gode eksempler på. Derfor kan jeg ikke 
understrege nok, at hvis vi gerne vil forstå de unge 
og hjælpe dem, så må vi lære dem at kende og tage 
udgangspunkt i den enkeltes unikke virkelig-
hed. 

Hvis jeg alligevel skal tegne et samlet billede af 
de unge hjemløse, jeg har mødt, kan jeg sige, 
at det er unge mennesker, der, som alle andre 
unge mennesker, er søgende efter at teste og 
afprøve livet på egne ben. De leger med iden-
titeter, boformer, rusmidler, kærligheden mv. 
for derigennem at lære sig selv at kende, og 
finde ud af, hvem de er, hvad de kan, og hvad 
de drømmer om. Samtidig er det unge, som 
lever ekstremt langt væk fra det, som vi an-
dre betragter som et normalt ungeliv. Det er 
unge, som hutler sig igennem en dag af gan-
gen med rigtig dårlige forudsætninger for at 
se meget længere frem end i nuet. Mange af 
de unge, der er endt ude på gaden lever også 
en udpræget ensom tilværelse, forstået på den 
måde, at de oplever at stå alene med deres 
problemer og tanker, og flere har en oplevelse 
af, at ingen rigtigt bryder sig om hvorvidt, de 
er her eller ej. Nogle af vores brugere har fortalt om 
selvmordstanker og om forsøg på at gøre en ende 
på deres liv, og flere af dem har mistet venner til 
både overdoser og selvmord. 

Hvad får du som socialarbejder ud af at opsøge 
de unge på gaden?  

Nogle unge har selv opsøgt mig, fordi de har lært 
mig at kende på gaden, hvor jeg har opholdt mig 
meget af min tid. Men da det har været et af pro-

jektets mål at opnå kontakt til nogle af de hjemløse 
unge, som ikke selv opsøger hjælp – eller som har 
opgivet den – har det været vigtigt selv at gå ud og 
opsøge kontakten. 

Hvis jeg tager anerkendelses- og ligeværdigheds-
brillerne på, har det betydet meget for kontakten, 
når det har været mig, der har henvendt mig med 
et ønske om kontakt fremfor, at den unge har skul-
let komme til mig og bede om hjælp. Jeg ser det 
som et privilegie i mit arbejde at skulle opsøge de 
unge, og gøre mig fortjent til at være sammen dem. 
De kan vælge, om de vil acceptere mit forsøg på at 

hjælpe, og de kan smut-
te igen, hvis de ikke læn-
gere ønsker mit selskab. 
Det, at kontakten er fri-
villig, skaber et godt ud-
gangspunkt for at lære 
de unge godt at kende, 
og dermed at få lov til at 
hjælpe. 

Derudover tænker jeg, at 
’opsøgende’ kan forstås 
bredt. At være opsøgen-
de betyder for mig også 
at opsøge indsigt i den 
person, jeg står over-
for. Mit mål er at opnå 
en god relation til den 
unge. Hvis jeg opnår en 
god kontakt, som bygger 
på forståelse og gensi-
dig tillid, så har jeg alle-

rede opbygget noget særligt med den unge, som 
han eller hun måske ikke oplever andre steder. Jeg 
har erfaret, at det er med til at gøre, at den unge 
oplever at have et trygt grundlag for åbne sig og 
fortælle om noget af det, han eller hun måske ikke 
deler med andre, og for at udvikle sig og afprøve 
nyt, uden at skulle være bange for konsekvenserne 
af at fejle.

Flere undersøgelser peger på, at stærk skamfø-
lelse er en alvorlig risikofaktor for udvikling af 
psykiske lidelser, som bl.a. angst, depression, 
skizofreni, alkoholisme, stofmisbrug og antiso-
ciale lidelser (krimialitet, vold, mv.)

VI SKAL MØDE DE UNGE, DER HVOR DE ER
Interview med en gadeplansmedarbejder #1

I projekt UDENFOR 
arbejder vi ud fra den 
grundtanke, at man ikke 
kan hjælpe mennesker 
ordentligt, hvis man mø-
der op med en dagsor-
den om, at vedkommen-
de, man vil hjælpe, skal 
ændre sig på den ene, 
anden eller tredje måde. 
Det handler derimod 
først og fremmest om at 
skabe en god relation til 
den person, der sidder 
overfor én, og fokusere 
på mennesket og ikke 
målet.
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jektets mål at opnå kontakt til nogle af de hjemløse 
unge, som ikke selv opsøger hjælp – eller som har 
opgivet den – har det været vigtigt selv at gå ud og 
opsøge kontakten. 

Hvis jeg tager anerkendelses- og ligeværdigheds-
brillerne på, har det betydet meget for kontakten, 
når det har været mig, der har henvendt mig med 
et ønske om kontakt fremfor, at den unge har skul-
let komme til mig og bede om hjælp. Jeg ser det 
som et privilegie i mit arbejde at skulle opsøge de 
unge, og gøre mig fortjent til at være sammen dem. 
De kan vælge, om de vil acceptere mit forsøg på at 

hjælpe, og de kan smut-
te igen, hvis de ikke læn-
gere ønsker mit selskab. 
Det, at kontakten er fri-
villig, skaber et godt ud-
gangspunkt for at lære 
de unge godt at kende, 
og dermed at få lov til at 
hjælpe. 

Derudover tænker jeg, at 
’opsøgende’ kan forstås 
bredt. At være opsøgen-
de betyder for mig også 
at opsøge indsigt i den 
person, jeg står over-
for. Mit mål er at opnå 
en god relation til den 
unge. Hvis jeg opnår en 
god kontakt, som bygger 
på forståelse og gensi-
dig tillid, så har jeg alle-

rede opbygget noget særligt med den unge, som 
han eller hun måske ikke oplever andre steder. Jeg 
har erfaret, at det er med til at gøre, at den unge 
oplever at have et trygt grundlag for åbne sig og 
fortælle om noget af det, han eller hun måske ikke 
deler med andre, og for at udvikle sig og afprøve 
nyt, uden at skulle være bange for konsekvenserne 
af at fejle.

Flere undersøgelser peger på, at stærk skamfø-
lelse er en alvorlig risikofaktor for udvikling af 
psykiske lidelser, som bl.a. angst, depression, 
skizofreni, alkoholisme, stofmisbrug og antiso-
ciale lidelser (krimialitet, vold, mv.)

Hvad siger de unge selv til det?

De første gange jeg har taget kontakt til unge på 
gaden, har de ofte været lidt skeptiske. De har må-
ske tænkt ”hvad vil du mig?” eller har sagt, ”jeg har 
da ikke brug for hjælp”. Men efterhånden som vi har 
lært hinanden at kende, og de unge er blevet mere 
trygge ved mig, har jeg oplevet, at de har været gla-
de for min tilgang. Måske især det faktum, at jeg er 
der for at stille mig til rådighed uden at stille krav i 
den anden ende. Når jeg har spurgt dem, hvordan 
de har haft det med min måde at møde dem på, har 
de svaret, at det bedste har været, at de har haft 
én de stolede på og kunne tale med - både om det 
svære, der har været forbundet med deres situati-
on, men også om ting, der ikke har haft med deres 
hjemløshed at gøre. Èn af projektets unge deltagere 
har ofte sagt, at han gerne vil mødes og tale, fordi 
han har brug for at være sammen med et ”normalt” 
menneske. Flere af projektets brugere har også lagt 
stor vægt på dét, at jeg har kunnet rumme dem, 
som de er. 

En af de tilbagemeldinger, som har gjort størst ind-
tryk, fik jeg fra en ung mand, som en dag kom og 
sagde, at jeg var skyld i, at hans taske ikke længere 
var fyldt op med ”ulovligheder”, men med tusser. 
Han følte sig anerkendt og var taknemmelig for, at 
jeg havde set noget i ham, og at jeg havde skaffet 
ham nogle gode tusser, der gjorde, at han for alvor 
begyndte at dykke ned i sin interesse for at male. 
Her kunne han finde ro, når alting var ved at falde 
sammen over ham, og han oplevede hurtigt en ud-
vikling. Han er faktisk begyndt at tjene lidt penge på 
sine værker, og har skruet ned for ”ulovlighederne”. 

Det hele er selvfølgelig ikke rosenrødt, og det sker 
også, at de unge bliver vrede på mig. Ofte er vi sam-
men i frustrerende og sårbare situationer; der er 
ikke nogen nemme og hurtige løsninger, på de ofte 
sammensatte problemer, de hjemløse unge møder 
på deres vej, 
og tit oplever 
de, at de går et 
skridt frem og 
to tilbage. Jeg 
oplever dog i 
langt de fleste 
tilfælde, at de 
unge kommer 
igen. Og det 
ser jeg som et tegn på en god relation. Ligesom når 
man bliver sur på sine forældre eller andre man hol-
der af.  

Er der særlige ting, du tænker man som socialar-
bejder skal være opmærksom på, når det er ud-
satte unge (altså modsat udsatte ældre), man 
opsøger og hjælper på gaden? 

Fra ungdomsforskningen ved vi, at ungdommen 
blandt andet er forbundet med mange overgange, 
valg og livsformer, der skal eksperimenteres med. 
Det kan være en spændende tid – og det er det for 
mange unge - men det er også ofte en tid, som er 
forbundet med usikkerhed og sårbarhed. For unge, 
der er ramt af hjemløshed, og som måske ikke har 
nogen at støtte sig op af i denne periode, er der 
risiko for at usikkerheden bliver både forstærket og 
forlænget. Ofte kan dette være med så store kon-
sekvenser til følge, at vi kan se, at den rækker langt 
ind de unges fremtidige muligheder for at udvikle 
den livsduelighed, der kræves af samfundet. For mig 
har det derfor været vigtigt i arbejdet med en ung 
målgruppe at agere den støtte for dem, som de har 
behov for. Det er unge mennesker, der helst selv vil, 
men som også har brug for nogen at spørge til råds 
og få vejledning i forhold til at navigere i en ofte 
uforudsigelig og uoverskuelig virkelighed, både i 
systemerne omkring dem og i livet på gaden. 

Da ungdommen for mange er en periode, hvor 
spørgsmål som ”hvem er jeg, hvad kan jeg og hvor 
hører jeg til?” fylder særligt meget, kan det desuden 
være vigtigt at tænke identitetsproblematikker ind 
i arbejdet og give de unge mulighed for at fortælle 
sig selv i andre sammenhænge end i en hjemløse-
kontekst. 

Moderne sociologi beskriver vores tid som ”gen-
nemindividualiseret”, og som en tid hvor unge men-
nesker står med opgaven at skulle udforme deres 
egen livsstil og ’personlighed’ i et virvar af valgmu-
ligheder; fx omkring uddannelse, værdier, sociale 
netværk, tøjstil, interesser, holdninger, forbrugsva-
ner osv.. På den måde bliver den enkelte unges so-

ciale identitet også betrag-
tet som noget, han eller 
hun selv skaber. Det stiller 
imidlertid unge, som befin-
der sig i et liv med hjemløs-
hed, i en noget klemt situ-
ation. Der er mange ting, 
man gerne ”vil fortælle sig 
selv som” i ungdommen. 
”Hjemløs” er sjældent en af 

dem. Jeg ser jævnligt, hvordan unge på gaden føler 
skam over, hvor og hvem de er, og at de står med 
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en oplevelse af, at det er deres egen skyld, at de 
ikke er slået til på den måde, som samfundet ønsker 
det af dem. Det fører nemt til yderligere tilbage-
trækning og alternative mestringsstrategier. 

Udover, at føle sig skamfulde, føler de unge sig 
grundlæggende uønskede og skal hele tiden for-
svare deres udsatte position. Lidt sort/hvidt sat op 
gør de enten dette ved at tage den uønskede posi-
tion på sig, stå ved den og konfrontere verden med 
den, med alt hvad det indebærer af reaktioner, af-
visninger og konflikter. Eller også gør de, hvad de 
kan for at skjule hjemløsheden, så de på den måde 
undgår at blive konfronteret med den. Jeg har er-
faret, at de unge, der italesætter sig selv som hjem-
løse, og som begynder at føle sig hjemme og finde 
identitetsmæssig tryghed i gadelivet, også er dem, 
som er sværest at hjælpe ud af hjemløsheden igen. 
Mens de unge, som tager afstand fra hjemløsemil-
jøets fællesskaber og hjemløshed som en identi-
tetsmarkør, ofte er dem, der 
i højere grad formår at kom-
me tættere på et ”normal-
liv” i egen bolig, med studie 
eller med arbejde. Begge 
strategier kan dog gøre det 
svært at hjælpe dem, men vi 
må forstå, at de gør det for 
at passe bedst muligt på sig 
selv, når de føler sig truet på 
deres identitet.

Jeg synes også, at ”den unge 
krop” er et tema, som er værd at tænke ind i sin 
forståelse af de hjemløse unge, som i mange tilfæl-
de måske ikke fremstår så fysisk medtagede som 
nogle af deres ældre fæller fra gaden. Deres ”unge 
krop” kommer sig måske fint ovenpå en druktur, 
en hospitalsindlæggelse, et sygdomsforløb eller en 
slåskamp, hvilket for nogle af de unge gør, at det er 
nemt at ignorere kroppens signaler og fortsætte en 
destruktiv adfærd. Nogle af de unge kan også gå 
længe uden at få hjælp til eventuelt alvorlige sund-
hedsproblemer fordi, ”den unge krop” måske ikke 
umiddelbart afslører, hvor skidt det står til. Generelt 
opstår der nemt sundhedsimplikationer, når man 
lever udenfor. Ikke mindst kan det være svært at 
bekæmpe sygdom på gaden, hvor der ikke befinder 
sig gode vilkår i forhold til hygiejne, regelmæssige 
medicinindtag, ro og hvad der ellers forbindes med 
det at komme sig ovenpå dårligdom. Derfor kræver 
det måske en særlig opmærksomhed fra vores side 
at opfange eventuelle alvorlige sundhedsproble-
mer, og motivere og hjælpe de unge i behandling. 

Trods deres unge alder, har brugerne i projektet lidt 
af alt fra blærebetændelser, betændte bylder, hæ-
velser, svamp og smerter i fødderne til nyreproble-
mer og mavesår, som har været både tilbageven-
dende og overlappende. Flere af de unge har også 
kæmpet med massive tandproblemer med store 
konsekvenser. Det er både pinefuldt og skamfuldt 
ikke at kunne smile til verden.

Sidst vil jeg nævne begrebet ’midlertidighed’. Det vil 
jeg fordi, at ungdommen generelt set er forbundet 
med midlertidighed - mange omstændigheder og 
identiteter skal prøves af, og der er mange opbrud 
og mange transitioner, som jo også gør sig gæl-
dende for de unge på gaden. Alt imens de hjemlø-
se unge ofte føler sig fastlåste, så taler de også om 
hjemløsheden, om misbruget eller om deres livsstil 
som noget midlertidigt, noget de på et senere tids-
punkt er ude af igen. For mig har dette været et godt 
sted at gribe fat i forhold til at tale med de unge 

om deres drømme og 
ønsker for fremtiden, 
og om de eventuelle 
konsekvenser af deres 
livsstil. Det er dog mine 
erfaringer, at det, selv-
om det kan være svært, 
er vigtigt ikke at have 
ambitioner på de unges 
vegne. Selvom livet på 
gaden er hårdt og de 
fleste unge ønsker no-
get andet, så er dette 

liv, for nogle af dem, også blevet det velkendte, det 
trygge og det, de ved, hvordan de håndterer. Det er 
her de slår til. Vi må have tålmodighed, gå ved siden 
af de unge, vise dem nye muligheder uden at reg-
ne med, at de griber dem lige nu, være med under 
både succesoplevelser og nedture, og så sørge for 
at stå klar den dag, hvor de selv er motiverede og 
ønsker hjælp til forandring.  

 

Mere end halvdelen (52%) af udsatte 
og hjemløse i alderen 18-34 år har 
forsøgt selvmord, mod 1,6% af befolk-
ningen i denne aldersgruppe. 
 
(”Hvad i ved om udsatte unge. Historik, omfang og 
årsager”, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 
2017.)
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Det er både 

pinefuldt og 

skamfuldt 

ikke at 

kunne smile 

til verden.



2 hjemløse unge gav udtryk for, at de brændte 

for at  hjælpe andre i samme situation.  

- Sammen med de to unge, og to socialrådgiverstuderende, iværksatte vi derfor et mobilt social-
kontor og kørte ud i  byen med kaffe og tid til snak.

16 af de unge, vi har arbejdet med, har været  

kreativt interesserede,  
- og har deltaget i en eller flere af de kreative aktiviteter, Ungeprojektet løbende har  
søsat; fx smykkeværksteder, plakatworkshop, byggeprojekt under Ungdommens Folkemøde, kam-
pagner, kunstworkshops og udstilling af værker. Alle aktiviter er blevet iværksat på baggrund af de 
enkelte unges egne interesser. 

4 af de unge kunne godt lide at lave mad. 
- På den baggrund lavede vi en frokostcateringaftale med et eksternt firma. De unge stod for ind-
køb, madlavning og levering af sandwiches.

1 af de unge viste sig at have stor interesse for 

astronomi og historie. 

- Sammen fik vi planlagt en række møder, hvor vi besøgte museer, skulpturer i byrummet og over-
værede en sjælden måneformørkelse.

 Ungeprojektet i tal
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3 af de unge ville gerne dele deres erfaringer 

med andre.

- Sammen med de tre unge har vi afholdt oplæg flere steder i landet, og de har delt deres erfarin-
ger i både podcasts, radioprogrammer og artikler. 

28 unge har deltaget i én eller flere rekreative 

aktiviteter. 

- I fællesskab med de unge har vi bl.a arrangeret kulturoplevelser, naturoplevelser og andre ture ud 
af deres vante miljø.

Alle de unge, der har deltaget i interessebasere-

de aktiviteter, har sideløbende modtaget social-

faglig støtte.

- Vi har fx bygget bro til den nødvendige sundhedsfaglige hjælp, når der har været behov. Vi har 
sørget for at fungere støttende før, under og efter eventuelle somatiske og psykiatriske indlæg-
gelser. Derudover har vi hjulpet unge gadesovere med varmt tøj i koldt vejr, med at anskaffe en 
mobiltelefon, en sovepose eller nye sko, når de gamle er blevet udtrådte. Vi har hjulpet unge med 
at få et aflåseligt skab til opmagasinering af ting, som det er svært at bære rundt på, eller som skal 
passes ekstra meget på. Vi har hjulpet unge med at finde et andet sted at sove: flytte fra et ligge-
underlag på fortovet til et telt på en campingplads, eller til en plads på et herberg eller et botilbud 
og nogen gange ud igen. Vi har hjulpet unge ind på det private boligmarked eller til en ny start i 
en ny kommune. Vi har hjulpet unge med at anskaffe månedskort, pas og ID-papirer. Vi har hjulpet 
unge med opskrivning til bolig, med ansøgning om sociale ydelser og med indskrivning og og 
støtte i forbindelse start af uddannelse. Vi har hjulpet unge med at etablere kontakt til det offentli-
ge system og er gået med til møder i kommunen, når den unge har ønsket det.  
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FÆLLESSKABER, KREATIVI-
TET, NYE OPLEVELSER OG 
NYE SELVFORTÆLLINGER
Som en væsentlig del af relationsarbejdet med de unge mennesker, 
der lever på gaden, har vi løbende iværksat forskellige muligheder for 
deltagelse i aktiviteter, som har taget udgangspunkt i de unges egne 
interesser og ønsker. På den måde har vi kunnet bygge det sociale  
arbejde op omkring den energi, der kommer af de unges egne res-
sourcer og engagement, og vi har blandt andet kunnet give dem 
mulighed for at opnå:
 
- nye handlerum  
- nye kompetencer
- nye rammer at fortælle sig selv i 
- nye bekendtskaber, fællesskaber og relationer omkring et fælles tredje 
- nye positive oplevelser 
- en introduktion til, hvordan livet også kan se ud 
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”
Sund selvtillid,  

realistisk selvværd og 

basal tillid til verden 

bygger på følelses- 

mæssig bekræftelse og  

anerkendelse i nære  

relationer og  

anerkendelse af selvet 

som et værdifuldt  

medlem af et socialt 

fællesskab - Axel Honneth
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W

AKTIVITETER FOR 
OG MED DE UNGE  

I UNGEPROJEKTET

Koncerttur

Smykkeværksted

Ishockeykamp på stadion

Madlavning  
og fællesspisning

Konferencen ”Ung og Udenfor” 

Byggeprojekt: fuglehuse i menneskestørrelse til 

Ungdommens Folkemøde

Kunstworkshop og udstilling af egne værker 

Frokostcatering

On-site kunstinstallation: Fællesskabet

Plakatværksted 

Bowlinghold

Tivolitur

Oplæg på skoler

Det mobile socialkontor

Biografture

Gåture
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Det Mobile Socialkontor   ”Vi oplever, at systemets 
tilgængelighed er blevet mindre og mindre på grund 
af nedskæringer og effektiviseringer, men hvis vi gerne 
vil forsøge at nå en gruppe borgere, som befinder sig 
på kanten af samfundet – så bør vi møde borgerne i 
øjenhøjde, der hvor de befinder sig, og tage os tiden til 
at snakke med mennesket bag problemstillingen.
DERFOR stiller projekt UDENFORs ungeprojekt skarpt 
på systemets manglende tilgængelighed. Vi ruller ud 
med Det Mobile Socialkontor, tilbyder råd og vejled-
ning, kaffe og så har vi masser af tid til bare at snakke.

Oplever du, at kontakten til systemet er en udfordring? 
Nu kommer systemet til dig – kom forbi og få en snak.”

”Hobowlers”   var titlen på det bowlinghold, som en 
af de hjemløse unge var med til at starte i Ungepro-
jektet. Den unge var god at bowle og det viste sig, 
at der var flere med samme interesse. I 4 måneder 
var 5-7 af gadens unge fast med i bowlinghallen to 
gange om ugen. Grin, drillerier og hyggeligt samvær 
blev jævnligt afbrudt af skænderier og konflikter fra 
gaden. Men fællesskabet på banen og tiden sammen 
omkring kugler, kegler, konkurrence og en bid mad 
var for de unge et tiltrængt pusterum fra tanker og 
problemer i hverdagen udenfor.      

Et hjem UDENFOR   Hvad er et hjem? Det var omdrej-
ningspunktet for et kunstprojekt med 10 unge hjemløse fra 
København og Aarhus, da projekt UDENFOR og ARoS Aarhus 
Kunstmuseum gik sammen om at give unge en stemme i 
debatten. ”Kan du se dig selv i det her sted?”, ”Misbruger og 
nasserøv” var ord som de unge satte på deres oplevelser af at 
være udstødt som hjemløs i Danmark.    
Sammen med kunstnerne Mikkel Carl og Jens Haaning, arbej-
dede de unge med at skabe alt lige fra spejlværker, skulptu-
rer, tegninger og digte, som mundede ud i en udstilling og 
fernisering på ARoS Aarhus Kunstmuseum den 19. august 
2017. Stolthed, sammenhold og klare budskaber om et mere 
mangfoldigt og rummeligt samfund, var overskrifterne efter 
projektet. 
På spørgsmålet om der var noget særligt ved at undervise 
hjemløse, svarede de to kunstnere også, ”Ja, de har virkelig 
noget de gerne vil udtrykke, hvor en typisk gruppe kunststu-
derende bare gerne vil lave kunst.”
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Hvorfor har det været vigtigt at fokusere på fæl-
lesskaber i arbejdet med de unge, du har mødt 
på gaden?

Mange hjemløse unge har sjældent følt, at de hører 
til nogen steder. Alle mennesker, og i særlig grad i 
ungdommen, har behov for at være en del af fælles-
skaber. Fællesskaber, som anerkender os som dem 
vi er, og det vi kan. Hvis vi ikke tænker relationer og 
fællesskaber ind i vores arbejde med udsatte unge, 
risikerer vi at fastholde dem i en 
udsat position. 
Nogle af de unge, der opholder 
sig på gaden lever rigtig isoleret, 
andre søger mod fællesskaber, 
hvor de oplever accept og aner-
kendelse, men som måske også 
er med til at fastholde dem i ud-
sathed. Når vi i vores arbejde har 
fokuseret på fællesskaber, er det 
for at være med til at bryde den 
ensomhed og den sociale eksklu-
sion, der ofte hører til (eller fører 
til) en tilværelse i hjemløshed, og fordi vi tror på, 
at det er i samværet med andre, at de unge bliver 
klogere på sig selv, og deres styrker og svagheder.

Hvorfor har det været vigtigt at fokusere på ak-
tiviteter, kreativitet og nye oplevelser i arbejdet 
med de hjemløse unge, du har mødt på gaden?

Jeg ser alt for ofte, at der i det sociale arbejde med 
den her gruppe af udsatte unge, primært bliver ta-
get udgangspunkt i de unges problemunivers: de-
res eventuelle misbrug, deres eventuelle psykiske 
lidelse, deres eventuelle problemskabende adfærd. 
For os har det givet mening at starte et helt andet 
sted. Vi oplever i høj grad, at de unge, vi har mødt, 
savner at deltage i kontekster og omgivelser, som 
ikke kun drejer sig om deres hjemløshed. 

Vi har tilrettelagt arbejdet efter de unges egne in-
teresser og kompetencer, og har inddraget dem i 
både planlægning og udførelse af aktiviteter, hvor 
vi har prøvet at imødekomme de unges idéer, store 
som små. Ofte er det helt banale ting, som giver nye 

oplevelser og er udviklingsskridt for de unge, der 
ofte ikke har de samme muligheder for at deltage i 
kultur- og fritidslivet, som andre unge har. En af de 
unge deltagere får stadig julelys i øjnene, når han 
husker tilbage på én af vores koncertture, hvor han 
for en enkelt aften var en ligeværdig del af men-
neskemængden og havde en fest med de andre 
publikummer. Flere af de unge har fortalt, at de har 
været både glade og stolte over at deltage i vores 
kunstprojekt med museet ARoS. En af de unge ud-

trykte, at denne oplevelse havde væ-
ret en stor personlig sejr for ham. Det 
at have formået at møde op hver dag, 
være en del af en gruppe, gennem-
føre hele forløbet og til sidst stå med 
en skulptur, som var hans værk, har 
givet ham mod på at kaste sig over 
nye projekter.  

Det, at vi har taget udgangspunkt i 
de kompetencer og interesser, som 
er kommet til syne i mødet og sam-
været med de unge, har også givet 

anledning til, at de unge har åbnet sig op overfor 
os på nye måder. Vi har fået lov til at hjælpe dem, 
når det hele har været svært, har føltes skamfuldt, 
ensomt eller forkert. Det står klart, at det har været 
den kontinuerlige og daglige kontakt og interessen 
i hele den unges person, som har haft den største 
betydning i arbejdet med dem. Vi har i det uformel-
le og interessebaserede samvær kunnet danne os et 
nuanceret billede af den enkelte, lige fra hans eller 
hendes ressourcer, talenter, sociale kompetencer 
og håndtering af konflikter til individuelle person-
lige behov og omfanget af et eventuelt rusmiddel-
forbrug. 
Aktiviteterne har vi også brugt som et redskab til at 
vise de unge alternativer til gadelivet. Vigtigst af alt 
har de givet de unge mulighed for at lære sig selv at 
kende på nye måder, forstå sig selv i nye kontekster 
og tilført et tiltrængt boost til selvtilliden, når det er 
gået godt. 

ALLE HAR BEHOV FOR FÆLLESSKABER 
Interview med en gadeplansmedarbejder #2

Mange af de unge vi 
har mødt i Ungepro-
jektet oplever, at det 
eneste de står tilbage 
med er friheden til at 
bestemme over sig 
selv. 



Hvad har været svært omkring arbejdet med 
kreativitet, oplevelser og fællesskaber med de 
hjemløse unge?

Vi må også hele tiden tage højde for, at den kaoti-
ske hverdag på gaden sætter sine barrierer for de 
unge, som konstant er i overlevelsesmode. Vi kunne 
hurtigt konstatere, at den uskånsomme og uforud-
sigelige virkelighed på gaden rigtig ofte har spændt 
ben for både de unges og vores intentioner om kre-
ativitet, udfoldelse og udvikling, som det primære 
i vores samvær. For at overleve på gaden, skal der 
skaffes penge, skaffes mad, findes et sted at sove 
om natten eller findes et sted at sove om dagen, 
fordi det ikke har været muligt at sove om natten. 
Og så kommer bowlingturen, smykkeværkstedet el-
ler turen ud af byen nemt i anden række. Jeg har 
også, som den koordinerende person, altid været 
forberedt på, at de unge kunne møde op med gejst 
og gå-på-mod det ene sekund, og at der det næste 
sekund kunne opstå en konflikt - fx fordi søvnun-
derskuddet var stort og det mentale overskud min-
dre - og at det hele kunne falde fra hinanden. 

Jeg må sige, at arbejdet i Ungeprojektet generelt 
har båret langt mere præg af skadesreduktion og 
hjælp til dag-til-dag problemer, end vi havde hå-
bet på, at vores sociale arbejde med de unge men-
nesker skulle gøre. Det er en ufravigelig realitet, at 
det er både mentalt og fysisk tærende at leve som 
hjemløs, og at der ofte er alvorlige helbredsmæssige 
konsekvenser forbundet med livet på gaden. Dels er 
vi jævnligt vidner til angst, depressioner, selvmords-
tanker, forskellige stress- eller belastningsreaktioner 
og i nogle tilfælde til sværere ubehandlede psyki-
ske lidelser. Dels er vi, som tidligere nævnt, vidne 
til alvorlige fysiske helbredsproblemer, som er både 
smertefulde og kan give tidlige fysiske mén.

Sidst, men ikke mindst, har der vist sig at opstå for-
skellige uforudsete dilemmaer for nogle af de unge 
i forhold til at deltage i de aktiviteter, vi har villet 
sætte i værk med dem. Der har enkelte gange være 
modstrid mellem, hvad vi som udefrakommende 
gerne ville tilbyde de unge, og hvad der har været 
”legitimt” i det miljø, de unge i forvejen færdedes i, 
hvor det, at vi blandede os i den unges liv er blevet 
opfattet som en trussel mod et eksisterende fælles-
skab. Pludselige har den unge stået i det problem, 
at deres deltagelse i Ungeprojektets aktiviteter, 
kunne føre til konflikter og udstødelse fra det miljø, 
de ellers hørte til. Når vi faciliterer aktiviteter, der 
skal give den unge mulighed for at fortælle sig selv 
på nye måder, hvilket ofte medfører nye tilhørsfor-

hold, kræver det en særlig opmærksomhed på hele 
tiden at være i dialog med den unge. Det kan være 
kaotisk, utrygt og konfliktfyldt at tage afstand fra 
det velkendte. 

Så vejen er fuld af bump og barrierer – det skal dog 
ikke stå i vejen for at iværksætte aktiviteter for mål-
gruppen. Vi skal turde at afprøve metoder, der un-
dersøger, hvad der virker godt for de unge. 

Ved at vise alternativer til gadelivet, har vi oplevet, 
at de unges selvværd og handlerum er blevet udvi-
det. Om ikke andet har det været oplevelser, der har 
givet de unge gode minder at se tilbage på, bygge 
videre på og føle sig stolte over. Det kan ingen tage 
fra dem.
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Når vi har  

forklaret  

hjemløshed,  

har vi så 

forstået  

hjemløshed?
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Kan dem der 

skal hjælpe 

være dem,  

der står 

i vejen?



Hvad ser du af forandringsbehov på hjemløseom-
rådet, når det handler om de unge?

Jeg mener først og fremmest, at en seriøs bekæmpelse 
af ungdomshjemløshed skal fokusere på at forebygge 
at hjemløsheden overhovedet indtræffer. Og at hjæl-
pen til dem, der alligevel falder igennem, ikke skal byg-
ges på lappeløsninger, og på krav og sanktioner, der 
mest af alt bliver en konstant påmindelse om alt det, 
disse unge ikke kan. 
Jeg mener også, at retorikken og diskurserne omkring 
de udsatte unge – som forgrener sig langt ned i prak-
sis - er unuancerede og stigmatiserende – dette er 
kun med til at udstøde de unge yderligere, og hænger 
måske nøje sammen med den misforståelse, at sociale 
problemer kan løses via beskæftigelsespolitik. 
Og så mener jeg, at vi bør kigge grundigt på de bar-
rierer, de unge konstant løber ind i, i forsøget på at få 
hjælp eller komme videre. 

Vi har i flere tilfælde ageret bindeled og tillidsperson 
mellem hjemløse unge og den mængde af sagsbe-
handlere, pædagoger mv., der møder dem i ’systemet’. 
Vi har set, hvordan de unge har skullet fortælle deres 
historie igen og igen uden at have oplevelsen af, at det 
fører noget sted hen. Mest af alt føles det som me-
ningsløst regel- og opfølgningstyranni, som slet ikke 
giver mening for dem. Når man som ung hjemløs hver-
ken har bolig eller kalender, og når det er ligegyldigt, 
om det er onsdag eller lørdag, fordi alle ens vågne ti-
mer handler om at skaffe mad eller finde et sovested 
for natten, ja, så er risikoen for at misse en aftale på 
kommunen overhængende. Og stop for udbetaling af 
kontanthjælpsydelsen bliver desværre ofte en realitet. 
Faktisk er det sjældent håbet om en bedre fremtid, der 
fylder de hjemløse unges krop, når de skal til møde 
med kommunen eller andre hjælpeinstanser. Det er 
nervøsitet, afsky, og ofte decideret angst. Derfor ser vi 
også tit, at de hellere holder sig væk.
 
Jeg har mødt rigtig mange dygtige og engagerede  so-
cialarbejdere på min vej. Men det er et problem, at de 
ofte ikke har de rammer, der skal til for, at de kan tilby-
de den nødvendige tid, fleksibilitet og rummelighed i 
arbejdet og lære den unges virkelighed at kende, så de 
kan sætte et relevant arbejde i gang derudfra. 

Jeg husker tydeligt, da jeg første gang skulle med en af 
Ungeprojektets brugere til møde i Socialforvaltningen, 
og så hvordan et rødt udslet begyndte at brede sig op 
af hans arme, jo tættere vi kom på. Det er paradoksalt, 
at det system, som skal hjælpe de unge, bærer en stor 
del af ansvaret for, at de unge trækker sig væk og der-
med udstødes yderligere. 

Jeg vil også sige, at der bliver talt rigtig meget om 
boliger, når hjemløsheden i Danmark diskuteres. Og 
det kan ikke understreges nok, at der skal sikres boli-
ger, som er til at betale, for at løse et stigende bolig-
problem, som på sigt kan sende flere mennesker ud 
i hjemløshed. En bolig må anses som en basal nød-
vendighed for et trygt liv. For de fleste kan en bolig 
(eventuelt sammen med den rette støtte og eventuelt 
behandling) også være vejen ud af hjemløshed. Men 
hjemløshed, især for de allermest udsatte borgere, 
handler om rigtig meget andet end en bolig – hjem-
løshed handler om ikke at høre til i bred forstand. Da vi 
startede Ungeprojektet op, havde vi projekteret med, 
at vi ville hjælpe et højere antal unge i bolig, end hvad 
vi er endt ud med at gøre. Det har dels skyldtes, at det 
har været svært at finde et sted, den unge har kunnet 
betale og hvor han eller hun har været velkommen. 
Hos kommunen bliver den unge, hvis han/hun er hel-
dig, ofte spist af med en herbergsplads, og på det pri-
vate boligmarked er der konkurrence, hvor det, i den 
unge hjemløses situation, kan være svært at overbevi-
se en udlejer om, at han eller hun er den mest egnede 
kandidat. Ofte er de lejeboliger, det har været muligt 
at få fat i, været tidsbegrænsede. Men det har også 
skyldtes, at mange af de udsatte unge, vi har mødt på 
gaden, ikke har været klar til at tage skridtet i egen 
bolig. Nogle af de unge, vi har hjulpet i bolig, er også 
flyttet ud igen, fordi de havde for svært ved at magte 
ansvaret og alt det, der fulgte med. De unge, vi har 
mødt, har haft behov for at starte et helt andet sted. 
Deres hjemløshed er yderst kompleks og ofte resul-
tatet af et samspil mellem mange forskellige faktorer. 
Faktisk er det også kun 23% af de unge i VIVEs seneste 
redegørelse af hjemløsheden i Danmark, der svarer, at 
manglen på en egnet bolig eller botilbud er årsag til 
deres hjemløshed.

Jeg vil også nævne, at det er nødvendigt at prøve at 
nedbryde de systemhuller, der kan være årsager til, at 
i forvejen udsatte unge havner ude på gaden, hvor de-
res forudsætninger for at få et fast greb i tilværelsen 

VI KAN GODT GØRE DET BEDRE
Interview med en gadeplansmedarbejder #3
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er rigtig ringe. Flere af Ungeprojektets brugere har fx 
erfaring med anbringelser og ungdomsfængsel tidligt 
i livet, og er faldet ud af systemets greb i det øjeblik, 
de er fyldt 18 år, med gaden som endestation. I VIVEs 
seneste hjemløserapport fremgår det desuden, at 14% 
af de unge hjemløse angiver udsættelse af bolig som 
årsag til deres hjemløshed. Som gadeplansmedarbej-
der har jeg desuden gentagne gange oplevet, at unge 
er blevet udskrevet fra psykiatrisk behandling, andre 
indlæggelser og fængselsophold, direkte til gaden.

Sidst men ikke mindst er der behov for at turde aner-
kende de unge mennesker, der af forskellige grunde 
ikke gør, som vi gerne vil have dem til at gøre – se hvad 
de har at komme med og tilbyde dem muligheder for 
at bidrage på de måder, de kan.

Det har ramt os igen og igen i løbet af projektet, at 
det er slående hvor ressourcestærk en socialt udsat 
gruppe, som de hjemløse unge gadesovere OGSÅ er. 
Ofte bliver de skildret, som unge, der ikke har kunnet 
klare sig. Men det er jo det, de gør – klarer sig selv, 
med alt hvad det indebærer. Derfor mener jeg, at vi 
skal bytte vores modvilje og stigmatisering ud med re-
spekt for den kamp, de unge har kæmpet på deres vej 
til at være, hvor de er nu – for det har grundlæggende 
været hårdt arbejde, og de unge har masser at tilbyde, 
hvis vi omfavner dem i stedet for at vende dem ryggen. 

Kan du prøve at opsummere med nogle konkrete 
bud på, hvordan vi kan gøre det bedre i fremti-
den?

Vi skal opsøge de allermeste udsatte unge, og tilbyde 
dem den hjælp, de ikke selv formår at opsøge.
 
Der skal være akutværelser til unge, som havner i en 
situation som hjemløse, indtil en anden boligløsning 
er til rådighed. Alle unge skal tilbydes et værdigt alter-
nativ til gaden.

Vi skal styrke det eksisterende samarbejde mellem 
social- sundheds- og beskæftigelsestilbud, så hjælpen 
omkring den enkelte unge bliver helhedsorienteret, 
og så vi undgår de systemhuller, der gør, at de unge 
”falder igennem” og fx bliver udskrevet til gaden eller 
sendes rundt i et uigennemskueligt system.

Der skal være nem og hurtig adgang til psykolog- og 
misbrugsbehandling, så der er hjælp at hente, når 
motivationen er til stede.

De socialt udsatte unges handlinger virker ikke altid ra-
tionelle, men vi skal passe på med ikke at lade middel-
klassenormativer diktere, hvilke handlinger, der giver 
mening for unge, langt fra et middelklasseliv. Vi skal 

derimod bygge interventioner, indsatser og tilbud til 
de massivt udsatte unge på nogle af de kompetencer 
og ressourcer, der ligger i de miljøer, de unge tiltræk-
kes af. Gaden er hård og ubarmhjertig, men gadens 
fællesskaber tilbyder blandt andet nogle at læne sig 
op ad, når der skal træffes beslutninger, tilhørsforhold, 
ligeværdigt samvær med andre, delekultur, oplæring, 
familiært netværk, frivillige relationer, anerkendelse, 
rummelighed og tolerance overfor skævheder. Det 
skal vi lade os inspirere af, når vi overvejer, hvad de 
unge skal tilbydes. 
 
Vi skal sikre, at det ikke er skamfuldt at bede om hjælp, 
at rammerne for at modtage hjælp er værdige og 
respektfulde, og at unge der beder om hjælp mødes 
med velkommenhed, tid og interesse for deres person 
og situation – så det at bede om den hjælp, de har ret 
til, ikke mest af alt bliver en konfrontation med alt det 
de ikke kan. 

Vi skal lytte til, hvad de udsatte unge har at sige, og 
sikre, at den hjælp, vi tilbyder dem, ligger tæt på deres 
virkelighed og tager højde for de behov, ressourcer 
og manglende ressourcer, de unge har at arbejde med. 
Der skal være kendskab til den enkelte unge borger 
og tid til ordentlig opfølgning på de unges forløb; om 
det er i psykiatrien, socialforvaltningen eller i jobcen-
trets ressourceforløb. Og vi skal medtænke, at denne 
gruppe ikke kun er sårbare klienter, men også er unge 
i overgangen fra én livsfase til en anden – med alt hvad 
det indebærer af grænsesøgning, eksperimenteren 
med livsførelse og afsøgning af mulige identiteter.

De hjemløse unge skal mødes af en inkluderende ind-
sats, der bygger på omsorg og forståelse og som uden 
skelen til bureaukrati og krav om job og uddannelse, 
som den eneste vej videre, støtter dem i at realisere 
deres drømme og ønsker til en anstændig tilværelse. 
Vi skal skabe rammer, hvor de unge ikke er nervøse 
for at komme, og hvor hjælpen de får, er relevant for 
dem, og ikke bygger på prædefinerede mål, som blot 
skubber den unge endnu længere væk. 

Vi skal give gruppen af udsatte unge hjemløse nye 
muligheder for at bidrage igennem alternative og 
differentierede uddannelses- og beskæftigelsesmulig-
heder, og hvor offentlige- og private virksomheder i 
langt højere grad deltager i inklusionen af de udsatte 
unge. Der er behov for at åbne op for at andre former 
for uddannelse og beskæftigelse, end lige de konven-
tionelle, er socialt acceptable og har værdi. 

Vi skal tilbyde de unge deltagelse i anerkendende 
og udviklende fællesskaber, som ikke stempler dem 
som uønskede, fastholder dem i udstødelse, eller i 
værste fald udstøder dem yderligere.
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At antallet af unge hjemløse er fordoblet i løbet af de sidste otte år er et tyde-
ligt tegn på, at det vi gør, ikke fungerer. Allerede i 1992 kunne doc. med. Preben 
Brandt i sin disputats ”Yngre hjemløse i København”, og igen i 2013 i ”En pam-
flet om hjemløshed”, konkludere, at det ikke kun er simple forhold som mangel 
på boliger, der fører til, at unge bliver hjemløse. Det er ”langt mere grundlæg-
gende forhold, eksempelvis den stigende tendens til udstødelse af de, der ikke 
kan følge med, og en manglende evne hos hjælpesystemerne til at ville se disse 
unge og til at ville forstå dem.” I projekt UDENFOR mener vi dels, at det er nød-
vendigt at fokusere på at lære de unge, vi vil hjælpe godt og kende, så hjælpen 
vi tilbyder matcher deres behov. Dels at vi forholder os til de strukturer og 
systemer, der skaber en stigende ungdomshjemløshed, i stedet for at forestille 
os, at vi kan modellere en særlig fornuft ind i de unge mennesker, som rammes 
hårdest af en samfundsmæssig udvikling, som giver stadig mindre plads til dem, 
der ikke kan leve op til de mange krav der stilles.  

Generelt oplever vi, at det er svært at hjælpe de unge, når de først er havnet 
helt derude, hvor hverdagen handler om overlevelse. Det gælder for de unge 
hjemløse gadesovere, som vi har beskrevet i rapporten, som det gør for alle 
andre mennesker, at de tilstræber at opleve at være en værdifuld og anerkendt 
del af et fællesskab. Det er sjældent den oplevelse de hjemløse unge får i deres 
møde med omverdenen eller i deres møde med social- og velfærdssystemet, 
hvor de derimod oplever at stå alene, at føle sig uønskede, at føle sig som en 
byrde og at blive konfronteret med, at de ikke slår til på den måde, som sam-
fundet ønsker det af dem. Derfor trækker de sig. Derfor vender de samfundet 
ryggen. Derfor mister de tillid til deres omverden. Derfor søger de imod fælles-
skaber, hvor de finder anerkendelse, for dem de er.  

Ingen unge har fortjent at leve på gaden og ingen unge har fortjent at være 
uønskede. Derfor skal vi være ambitiøse i forhold til at bekæmpe både ung-
domshjemløsheden og stigmatiseringen af dem, den rammer. Fortsætter vi med 
at ekskludere unge, som ikke kan leve op til vores krav og forventninger, kan vi 
med høj sandsynlighed ikke undgå, at et fortsat stigende antal unge tjekker ud 
og isolerer sig, eller laver deres egne subkulturer med egne normer og værdier i 
forsøget på at få det bedste liv. 
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“Ofte bliver hjemløse unge skildret, 

som unge, der ikke har kunnet klare 

sig. Men det er jo det, de gør – klarer 

sig selv, med alt hvad det indebærer. 

Derfor skal vi bytte vores modvilje og 

stigmatisering ud med respekt for den 

kamp, de unge har kæmpet på deres vej 

til at være, hvor de er nu – for det har 

grundlæggende været hårdt arbejde. Og 

de unge har masser at tilbyde, hvis vi 

omfavner dem i stedet for at vende dem 

ryggen” - gadeplansmedarbejder i Unge-

projektet. 


