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Kort om Fonden projekt UDENFOR
projekt UDENFOR har i mere end 20 år arbejdet med socialt udstødte hjemløse 
mennesker. Det er organisationens formål at forbedre forholdene for samfundets mest 
udstødte gennem:
 
- direkte relationsarbejde med mennesker, der er udstødte. 

- afdækning, dokumentation og formidling af viden om udstødende faktorer i samfundet, 
for at forebygge yderligere udstødelse. 

Tid, tålmodighed og tillid er omdrejningspunkterne i projekt UDENFORs opsøgende 
og udgående arbejde. Organisationens gadeplansmedarbejdere er på gaden om dagen, 
aftenen og natten, hvor de møder hjemløse borgere og stiller sig til rådighed med tilbud 
om hjælp og støtte. 

Samtidig arbejder organisationen på at dokumentere og formidle viden om 
hjemløshed og udstødelse, så det sikres, at den unikke viden, som projekt 
UDENFOR opbygger via en daglig kontakt med mennesker på gaden, formidles videre, 
skaber debat og gør en forskel for forebyggelsen af hjemløshed.

projekt UDENFOR arbejder aktivt og bevidst med at gå foran og eksperimentere med 
nye initiativer og projekter, som tager udgangspunkt i aktuelle behov på gadeplan eller i 
udstødende tendenser i samfundet.

Projekt UDENFOR er en ikke-erhvervsdrivende fond, med en bestyrelse, ansatte og 
frivillige. I 2019 har organisationen haft 11 medarbejdere til gadeplansaktiviteter, Den 
Mobile Café og koordination af frivillige, 2 fuldtidsansatte medarbejdere til formidlings- 
og debatarbejdet, som er blevet suppleret ad hoc af øvrige medarbejdere og bestyrelse, 
og ca. 40 frivillige tilknyttet Den Mobile Cafe. I alt har de udgjort 9,6 årsværk. Derudover 
var der 3,6 årsværk til sekretariat, ledelse, fundraising mv.

Bestyrelse
Organisationens bestyrelse er organiseret med et formandskab, som i 2019 bestod af: 
Bestyrelsesformand Jens Elbirk, forhenværende administrerende direktør i 
Psykiatrifonden og Aids-Fondet
Næstformand Bente Groth, seniorrådgiver ved CBS og forhenværende projekt leder og 
direktør

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Preben Brandt dr.med., psykiater og stifter af projekt UDENFOR
Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd
Line Barfod, advokat hos Foldschack og Forchhammer
Charlotte Vange Løvstad, lektor i socialt arbejde, Via University College

Ledelse
Bo Heide-Jochimsen, daglig leder
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Bo Heide-Jochimsen har været 
en af de bærende kræfter i 
projekt UDENFOR siden 2006. 
Han har i sine 14 år i projekt 
UDENFOR arbejdet som både 
gadeplansmedarbejder og som 
leder af gadeplansteamet, og han 
har derfor et indgående kendskab 
til, hvor kompleks hjemløshed kan 
være. I 2019 blev han af projekt 
UDENFORs bestyrelse udnævnt til 
at være organisationens daglige 
leder.

I 2019 udgav VIVE en kortlægning 
af hjemløsheden i Danmark. 

Den viste for første gang ikke 
en stigning i det overordnede 
hjemløsetal. Er det noget, der har 
kunnet mærkes på gaden? 

”Nej, det har det ikke. For selvom 
det overordnede tal på 6.400 ikke 
er højere end sidste tælling, stiger 
antallet af gadesovende hjemløse 
fortsat for tiende år i træk. Faktisk 
er det hele 11 procent af de optalte 
hjemløse, der nu er det, vi kalder 
gadesovere, og det er dem, der 
er vores målgruppe. Det er den 
gruppe af hjemløse, som typisk har 
det sværest. Det er dem, der har 
de mest komplekse problemer, og 
det er dem, som har længst vej ud 
af hjemløshed. Derfor har VIVEs 

tælling ikke været god læsning for 
os i projekt UDENFOR.”

Kan vi i det mindste forvente 
et fald i hjemløsheden til næste 
kortlægning, nu hvor det 
overordnede tal er stagneret?

”Det fald vil vi kun se, hvis der 
igangsættes en koordineret, 
helheds orienteret indsats på 
landsplan, der indeholder 
langsigtede strategier til at 
bekæmpe hjemløshed. Hvis vi ikke 
gør det, vil tallene sandsynligvis 
afspejle en vis tilfældighed, hvor 
vi det ene år vil se en stigning af 
kvinder, og det næste år et fald af 
unge i Aarhus. Så længe der ikke er 
en national og fælles strategi for, 
hvordan vi får løst de her meget 
komplekse problemstillinger, vil 
vi i Danmark blive ved med at 
have problemer med hjemløshed, 
selvom tallene vil vise udsving i de 
forskellige grupper af hjemløse.”

Men hvad med ungdoms-
hjemløsheden? Den er jo faldet 
markant.  

”Selvom ungdomshjemløsheden 
ikke er steget, er det stadig 
meget høje tal, vi opererer med. 
Spørger man initiativerne i Aarhus 
Kommune, hvorfor tallet er faldet, 
svarer de, at de ikke kan mærke 
det fald i deres daglige arbejde. 
Faldet i ungdomshjemløsheden kan 
lige såvel være udtryk for, at færre 
omegnskommuner har været med 

Bo Heide-Jochimsen om året der gik

”2019 har været 
et hårdt år for de 
udsatte”
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af hjemløsheden i Danmark. det sværest. Det er dem, der har 
de mest komplekse problemer, og 
det er dem, som har længst vej ud 
af hjemløshed. Derfor har VIVEs 

Tak for 2019
Alt det, vi i projekt UDENFOR har formået i 

2019, er kun muligt fordi vi får opbakning 

og støtte fra jer. Både, når vi får mennesker, 

der har været hjemløse længe, i bolig, når vi 

opbygger nye indsatser og når vi træder til 

med en sovepose, mad og en venlig snak. 

Derfor skal private og offentlige donorer 

have en stor tak. Også tak til virksomheder, 

der har doneret mad, hygiejneprodukter og 

andre fornødenheder, vi har delt ud fra Den 

Mobile Café. Med jeres økonomiske støtte 

og opbakning, har vi kunnet hjælpe udsat-

te mennesker i vores samfund, der ikke har 

overskud eller mulighed for at få hjælp i det 
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til at tælle og indberette tal i denne 
omgang. Men uanset om tallet 
afspejler et reelt fald eller ikke, så 
er tallet for højt, og vi bør derfor 
lave langsigtede og gennemtænkte 
strategier, i stedet for tilfældige 
løsninger. Der findes meget 
viden om, hvad der virker for de 
forskellige grupper af hjemløse, 
og vi bør bruge den viden til at 
udforme strategierne.”

I 2019 fik vi i Danmark ny 
Regering. De har lovet at 
præcisere det zone- og lejrforbud, 
som du og projekt UDENFOR 
flere gange har kritiseret. Er en 
præcisering den løsning, vi har 
ventet på?

”For det første har den lovgivning 
været et voldsomt tilbageskridt, 
fordi den i sin effekt kriminaliserer 
en gruppe af borgere, som i 
udgangspunktet ikke har gjort 
noget ulovligt. De er i krise, de 
er udsatte og har brug for hjælp 
– ikke straf. Jeg ved godt, at 
lovgivningen er lavet, fordi man 
ikke vil have, at udenlandske 
statsborgere sover på gaden i 
København. Men bevæggrundene 

ændrer ikke på lovgivningens 
konsekvenser for både udenlandske 
og danske hjemløse. Og der er 
ikke færre udenlandske hjemløse i 
dag, end der var for to år siden, da 
lovgivningen blev lavet. Tværtimod. 
For det andet har de situationer, 
hjemløse er blevet sat i siden 
lov givningen, kun gjort deres 
tilværelse endnu mere ulidelig. 
Gadesoverne i København er og 
bliver dem, der har det allersværest 

- uanset nationalitet, og det hjælper 
ikke noget at kriminalisere og 
straffe folk, der har det svært. 
Derfor bør man i stedet lave sociale 
tilbud og foranstaltninger af den 
simple årsag, at hjemløshed er et 
socialt problem.”

Så med andre ord er en 
præcisering ikke nok?

”Nej. Man bør ikke lave lovgivning, 
der kriminaliserer udsatte 
menneskers blotte tilstedeværelse 
i det offentlige rum. Det er spild 
af politiressourcer, og det skubber 
udsatte borgere længere væk fra 
os andre. De føler, at de ikke er 
en del af samfundet længere. 
Samtidig påvirker lovgivningen 

også mennesker, der før ville 
have sagt, at vi skal inkludere 
denne her gruppe af hjemløse. 
Loven siger, at det er ulovligt at 
sove ude, og at det er ulovligt at 
tigge. Og det, der er ulovligt, er i 
den generelle samfundsopfattelse 
moralsk forkert. Med andre ord 
får den enkelte hjemløse det 
sværere, og der skabes en negativ 
samfundsindstilling, hvor de mest 
udsatte bliver ekskluderede og set 
som uværdige til at være en del af 
resten af samfundet. Og det er en 
meget farlig samfundsudvikling.”

Hvad er det bedste og det værste, 
der er sket på hjemløseområdet i 
2019?

”Det værste er lejr- og 
zoneforbuddet, tiggerlovgivningen 
og det at gruppen af gadesovere 
er steget. Det bedste, der er sket 
på hjemløseområdet, finder vi 
mere lokalt i Odense og Aarhus. 
I Odense har man valgt at gå helt 
anderledes til hjemløsheden, ved 
at tage Housing First metoden 
seriøst og ved at arbejde på tværs 
af offentlige og private instanser. 
Det gælder også for Aarhus. Når 
det er sagt, er jeg farvet af vores 
erfaringer fra gadeplansarbejdet 
i København. Det er der, hvor 
der er flest udsatte hjemløse 
gadesovere, og hvor straf og 
skiltningen med, hvor man ikke 
må sove er tydeligst. Heldigvis har 
vi haft nogle rigtig gode historier 
i 2019 i projekt UDENFOR. Vi har 

etablerede system. Også tak til vores samar-

bejdspartnere for altid at berige vores ar-

bejde med deres erfaringer og observationer. 

2019 har været et år, der har budt på både 

økonomiske udfordringer og skift i ledelse i 

projekt UDENFOR. Takket været vores besty-

relses støtte og viden, og vores medarbejde-

res indsats og lyst til at føre organisatio-

nen trygt gennem året, har vi klaret os godt 

igennem en ellers svær periode. 

En stor tak til vores omsorgsfulde, engage-

rede og seje frivillige i Den Mobile Café. Det 

er jer, der sørger for, at vi kan servere et 

varmt måltid mad hele året på gaden, uanset 

vind og vejr. Projektet hviler på jeres enga-

gement og omsorg. I er projekt UDENFOR.

Til sidst en særlig tak til de mennesker, vi 

er i daglig kontakt med. I beriger vores sam-

fund på samme måde, som alle andre borgere 

gør det. I er noget særligt og I gør vores by 

mangfoldig og spændende.

Jeg ser frem til, at vi igen i 2020 med jeres 

støtte og opbakning kan gøre en forskel for 

mennesker UDENFOR.

Bo Heide-Jochimsen

Jeg ser frem til, at vi igen i 2020 med jeres 

støtte og opbakning kan gøre en forskel for 

mennesker UDENFOR.

Bo Heide-Jochimsen

”Succesen for mig i 2019 er, at vi lykkedes med 
vores arbejde, selvom omstændighederne gør 
det stadigt sværere”
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hjulpet nogle af de allerdårligste 
ud af hjemløshed, og Den Mobile 
Café bliver ved med at være 
en succes. Den kører stabilt og 
serverer mad til gadesoverne hele 
året med engagerede og dygtige 
frivillige. Det er imponerende, 
når vi samtidig ser, at behovet er 

blevet større. Så selvfølgelig er der 
også gode historier at fortælle, 
selvom jeg synes 2019 har været et 
hårdt år for de udsatte på næsten 
alle niveauer. Succesen for mig i 
2019 er, at vi lykkedes med vores 
arbejde, selvom omstændighederne 
gør det stadigt sværere.”

Hvad er dine forhåbninger for 
organisationen såvel som for 
den generelle hjemløseindsats i 
Danmark i 2020?
”Håbet for projekt UDENFOR er, 
at vi igen i 2020 bliver ved med at 
turde at holde fast i at hjælpe dem, 
ingen andre vil eller kan hjælpe. 
Det skal vi gøre ved at være tro 
mod vores metoder, men også 
ved at være nysgerrige og afsøge 

nye måder at løse komplekse 
problemstillinger på. Og så skal vi 
fortsætte med at være en stemme 
i hjemløsedebatten, hvor vi skal 
inddrage observationer fra gaden 
og dokumenteret viden – både i 
Danmark og internationalt. For 
den generelle hjemløseindsats 

i Danmark håber jeg, at den 
nye regering lader sig inspirere 
af, hvordan andre lande i EU 
griber hjemløshed an. Der er god 
inspiration at hente ved at kigge 
ud over vores eget lands grænser. 
Finland er det bedste eksempel, 
som - efter en koordineret, 
landsdækkende indsats - nu kun 
har 200 hjemløse gadesovere. 
Vi burde kunne skabe samme 
resultater i Danmark, men det 
kræver et ønske om forandring 
og en national strategi, som 
er bygget på viden fremfor 
mavefornemmelser og kortsigtede 
strategier, der handler om økonomi. 
Det er her, vores politikere skal 
gå forrest. Jeg har en forventning 
om, at det vil ske, fordi Regeringen 

har sat penge af til at undersøge 
Housing First metoden, og fordi 
der har været gode udmeldinger 
fra blandt andre Astrid Krag, der 
fortæller, at det er et område, hun 
gerne vil investere i. Jeg håber og 
tror på, at der kommer handling 
bag udmeldingerne i 2020.”

Hvordan kan projekt UDENFOR 
bidrage til at nedbringe 
hjemløsheden i Danmark i en 
fælles strategi? 

”Der, hvor vi kan bidrage kraftigt, 
er med vores viden om gadesoverne 
og de dårligst stillede hjemløse. 
Vi ved, hvad der skal til i en 
koordineret indsats: Både psykiatri, 
håndtering af misbrug, bolig, der 
matcher den hjemløses behov og 
økonomiske situation. Tit falder 
mennesket igennem og ender på 
gaden igen, fordi vi har et system, 
der ikke tager hånd om de mange 
forskellige problemer, der spiller 
sammen, og som er årsag til 
hjemløsheden til at begynde med. 
Vores erfaring med at få mennesket 
hele vejen igennem alle de 
forhindringer, der nu måtte være, - 
uanset hvor lang tid, det tager - det 
er lige præcis dét, vi kan byde ind 
med. Og det er en stærk erfaring at 
bidrage med.”

FAKTA: Zone- og lejrforbuddet
• 1. april 2017 fi k politiet af Justits-

minsteriet udvidede beføjelser til 

at bruge en paragraf til at slå ned på 

’utryghedsskabende’ lejre af hjemløse i det 

offentlige rum. Bødestraffen fastsattes til 

1.000 kr.

• Året efter vedtog Folketinget en lov, der gør 

det muligt for politiet at udstede et zone-

forbud på 400-800 meter oven i bødestraffen. 

Den hjemløse, der er blevet grebet i at bo i en 

lejr, må ikke opholde sig inden for forbuds-

zonen.

• Senere samme år blev mulighederne for at 

udstede zoneforbud udvidet. Hjemløse kan nu 

bortvises i en hel kommune, hvor vedkommen-

de har været en del af en utryghedsskabende 

lejr

• I 2019 fi k Danmark ny Regering, der i et 

forståelsespapir indgået med støtte partier, 

har lovet at præcisere lovgivningen om 

’Utryghedsskabende lejre’, efter at danske 

hjemløse er blevet ramt af lovgivningen. 

Præciseringen er endnu ikke foretaget.

Kilde: Poltiken, 2019

”Når mennesker ender på gaden, er det ofte fordi 
systemet ikke tager hånd om de mange 
forskellige problemer, der er årsag til 
hjemløsheden” 
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FAKTA: Hjemløshed i Danmark anno 2019
• I 2009 blev den første nationale 

kortlægning foretaget. Den viste, at det 

overordnede hjemløsetal i Danmark var 4.998, 

hvoraf 506 var gadeosovere. Dette tal er 

steget ved hver kortlægning lige siden.

• I 2019 viser VIVEs kortlægning for første 

gang ikke en overordnet stigning i antallet 

af hjemløse i Danmark. Dette skyldes et re-

gistreret fald i antallet af hjemløse unge. 

Antallet af hjemløse, der sover på gaden, er 

dog fortsat stigende og ligger i 2019 på 732. 

Kilde: VIVE, 2019

projekt UDENFOR mener

Hvor der er politisk 
vilje, er der vej
I 2019 udgav VIVE en ny 
kortlægning over hjemløsheden 
i Danmark. For første gang siden 
2009 har der ikke været en 
overordnet stigning i antallet af 
hjemløse. Men mens antallet af 
hjemløse unge er faldet, er antallet 
af midaldrende- og ældre hjemløse 
steget – dem, der typisk sover på 
gaden.

Antallet af hjemløse gadesovere 
har været støt stigende siden 
VIVEs første kortlægning af 
hjemløsheden i Danmark i 2009. 
I projekt UDENFOR mener vi, at 
det er udtryk for, at vi i Danmark 
mangler én samlet, fleksibel og 
langsigtet plan for den enkelte 
hjemløse gadesover. En plan, 
der tager højde for fortidige 
begivenheder i menneskets liv, 
og en plan, hvor de forskellige 
indsatser taler sammen - lige fra 
læge og psykiatri til sagsbehandler 

og støttekontaktperson. 
På samme måde mangler vi én 
samlet politisk handleplan for, 
hvordan man har tænkt sig at 
nedbringe hjemløsheden i Danmark 
– og det skal være en plan, der 
ikke tager udgangspunkt i straf. 
Hvis ikke vi gør det, vil antallet af 
hjemløse gadesovere også stige i de 
kommende tællinger. 

For at en samlet politisk 
handleplan skal lykkes med at 
forbedre vilkårene for de mest 
udsatte hjemløse, bringe dem 
ind fællesskaber og tættere 
på at komme i bolig, skal de 
relevante ministerier tale sammen 
- heriblandt bolig-, social- og 
justitsministeriet. Silotænkningen 
gør megen skade, og et opgør 
med den er vigtig, hvis vi også i 
Danmark skal nå Verdensmål 1, 3 
og 10, der handler om at mindske 
den økonomiske og sociale ulighed. 

I projekt UDENFOR er vi store 
tilhængere af Housing First 
strategien, fordi det er den tilgang, 
der har vist sig mest succesfuld 
overfor gruppen af hjemløse, der 
- udover at mangle en bolig - har 
svære sociale, fysiske og psykiske 
problemer.

I Finland har man haft en massiv, 
koordineret og national strategi 
for implementering af Housing 
First, hvor både stat, kommuner 
og NGO’er har sat samlet ind mod 
hjemløshed siden 2008. Siden da 
er hjemløsheden i Finland faldet 
drastisk og ligger i dag på 5.500 
personer, hvor kun 200 af dem 
er gadesovere. Til sammenligning 
ligger det overordnede hjemløsetal 
i Danmark på 6.431, hvoraf 732 er 
gadesovere.

Hvis en massiv og koordineret 
Housing First indsats skal lykkes 
i Danmark, skal der først og 
fremmest være en politisk vilje til 
at investere i hjemløseområdet. 
For strategien kræver blandt 
andet opsætningen af mange 
flere betalelige boliger, og at 
mange instanser arbejder sammen 
om de fysiske og økonomiske 
rammer såvel som de sociale og 
sundhedsmæssige rammer.

Metoden til at afskaffe hjemløshed 
findes. Nu mangler vi i Danmark 
bare at tage den i brug.
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projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere 
opsøger sårbare hjemløse mennesker 
på gaden og stiller sig til rådighed. De 
tilbyder en relation, hjælp til at sikre 
basale fornødenheder og brobygning til 
relevante sociale tilbud. 

Målgruppen for gadeplansarbejdet 
er mennesker, som bor og lever 
udenfor, som udover hjemløshed 
kæmper med fl ere sammensatte 
problemer og som ofte ikke 
modtager den støtte, de har 
behov for og/eller ret til.
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Udover at tilbyde hjemløse borgere en relation med en opsøgende og udgående 
socialarbejder og sikre basale fornødenheder på gaden såsom mad, varmt tøj, 
soveposer og brobygning til relevante tilbud for den enkelte, har projekt 
UDENFOR i 2019 blandt andet hjulpet hjemløse borgere med:

I første kvartal af 2019 har en større del af vores aktiviteter på gaden været 
støttet af FEAD - Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede.

projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere havde i 2019 længerevarende relations-
forløb med 116 sårbare hjemløse på gaden. Af disse var:

- at komme indenfor og sove 

- at genskabe mistet kontakt til familie/bekendte 

- at agere bindeled mellem sagsbehandlere på tværs af hjælpesystemer 

- støtte under hospitalsindlæggelser og brobygning ved udskrivelser 

- anskaffelse af personlige papirer 

- ture ud af vante omgivelser 

- hjemrejser

- at komme i arbejde

- at komme i bolig

16 kvinder

100 mænd

28 

fra 

Danmark 

8 fra 

ikke- 

EU-lande 

64 fra øvrige EU-lande 

16 fra 

øvrige

 nordiske 

lande 

16 under 30 år 

11 

over 60 år 

KØN

NATIONALITET

ALDER
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89 mellem 31 - 59 år 
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Brugere i arbejde
projekt UDENFOR har fortsat i 2019 arbejdet med 
konceptet ”brugere i arbejde”, som giver udsatte 
hjemløse borgere mulighed for at prøve kræfter 
med et arbejde, som er tilrettelagt efter deres 
behov. Blandt andet har projekt UDENFOR haft en 
bruger ansat som ’altmuligmand’ i København. I 
Aarhus har projekt UDENFOR i 2019 haft 3 brugere 
ansat som pedel og som byggemedarbejdere i Leve-
fællesskabet.

Transitprogrammet
projekt UDENFOR, Københavns Kommune og seks 
andre organisationer har siden 2015 samarbejdet 
om et ”Transitprogram”. Transit programmet er 
målrettet udenlandske hjemløse, som udover 
hjemløshed har alvorlige sociale problemer 
kombineret med misbrug og/eller sindslidelse, og 
som derfor lever særligt udsat på gaden. ‘Transit’ 
kan være en rejse fra Danmark til et hjemland. Det 
kan også være fra gaden til bolig, fra misbrugende 
til ædru osv. I 2019 har projekt UDENFOR hjulpet 
22 borgere, som har ønsket at ændre deres 
komplicerede situation, gennem Transitprogrammet. 
Derudover har projekt UDENFOR hjulpet andre i 
Transitgruppen i 11 sager, hvor der har været behov 
for ”en god hjemrejse”.

Transitprogrammet er ikke med på Københavns 
Kommunes budget for 2020, men projekt UDENFOR 
hjælper fortsat sårbare udenlandske hjemløse hjem 
gennem ”Den gode hjemrejse”. Gennem formidling 
og debatskabende aktiviteter arbejder vi på at få 
Transitprogrammet tilbage på budgettet.  

Ture ud af vante omgivelser
30 hjemløse har i 2019 deltaget i ”ture ud af vante 
omgivelser”, hvor de har fået et tiltrængt afbræk fra 
et kaotisk liv på gaden og fået mulighed for samvær 
med andre og for nye oplevelser, nyt mod og nyt 
perspektiv. Blandt andet har projekt UDENFOR i 
2019 arrangeret en tur i Parken for at se fodbold, en 
juletræsfældningstur og en biograftur. 

Nattetællinger 
I 2019 arrangerede projekt UDENFOR to ”natte-
tællinger” – én i februar og én i september, hvor 
gadeplansmedarbejdere, frivillige, bestyrelsesmed-
lemmer i projekt UDENFOR sammen med udvalgte 
samarbejdspartnere, gik på gaden for at danne sig 
et overblik over omfanget og karakteren af ga-
dehjemløsheden i København. projekt UDENFOR 
søgte i syv områder af byen og fandt hhv. 23 og 60 
borgere på gaden. Hvert andet år indgår tællingerne 
i VIVE’s nationale registreringer af hjemløse borgere 
i Danmark.      

Ideen med at gå ud og tælle er ikke at få et 
fuldstændigt nøjagtigt tal på, hvor mange der sover 
ude i København, men en forståelse af hvem, der 
sover ude og hvilke forhold de sover under.

Inden tællerne går på gaden har de forberedt sig 
godt. De har været ude dagene før for at se efter 
gode sovesteder, og nætterne før for at se om nogen 
rent faktisk sover der.

Den gode hjemrejse
Når vi hjælper sårbare hjemløse borgere tilbage til 
deres hjemland, sørger vi for at planlægge godt, at 
borgeren er stabil til rejsen, og at der er nogen til at 
tage imod ham eller hende i hjemlandet. Nogle gan-
ge rejser vi med for at støtte i hele processen. 
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Projekt Locker Room
Projekt “Locker Room” tilbyder aflåst skabsplads 
til særligt sårbare hjemløse mennesker. Tilbuddet 
om et skab er en del af organisationens relationsar-
bejde og er kombineret med tilbud om socialfaglig 
støtte. Størstedelen af de 72 skabe har været i brug 
hele 2019 (10 holdes altid frie til ”akutte” situati-
oner). Dvs. at 60-70 hjemløse i 2019 har benyttet 
sig af locker room, og de har alle modtaget hjælp i 
forskellig grad ift. deres forskellige behov.
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Barskere vilkår mindsker ikke antallet af hjemløse migranter
Af Kirsten Skovlund Asmussen, oktober 2019

VIVEs nationale kortlægning af hjemløshed 2019 viser, at der i dag findes 519 uregistrerede hjemløse 
migranter i Danmark. I 2015 var det tal blot 125. Den markante stigning fik den tidligere regering til i 
2017 at fremsætte et lovforslag om udvidet lejr- og zoneforbud. Men de nyeste tal fra VIVE indikerer, 
at lovgivningen hverken har mindsket antallet af hjemløse migranter uden fast ophold eller antallet af 
hjemløse, der sover på gaden i det hele taget. Det er der flere årsager til.

Hjemløse migranter uden fast ophold er svært sårbare. De har ikke ret til kommunale- og statslige 
sociale tilbud og ydelser, og langt de fleste hjemløse migranter sover af den grund på gaden. Det gælder 
for hele 205 af dem. At leve og sove på gaden er en enormt udsat tilværelse, og for migranter uden fast 
ophold, der ikke har samme adgang og ret til hjælp, kan den være endnu mere udsat.

Gruppen af hjemløse migranter uden fast ophold adskiller sig væsentligt fra andre grupper af hjemløse 
i Danmark. Det gør de både fordi andelen, der sover på gaden, er meget stor, og fordi årsagen til 
hjemløs heden oftere bunder i økonomiske vanskeligheder fremfor psykiske problemer eller misbrug. 
Økonomiske vanskeligheder som årsag til hjemløsheden gælder for hele 53 pct. af de hjemløse migranter 
uden fast ophold, mens kun 8 pct. svarer psykisk sygdom, 4 pct. stofmisbrug og 6 pct. alkoholmisbrug. 
Når så mange hjemløse migranter uden fast ophold angiver økonomiske vanskeligheder som årsag, 
er det højst sandsynligt fordi, det også indbefatter den økonomiske og sociale situation i migrantens 
hjemland.

projekt UDENFORs erfaring er, at mange af de hjemløse migranter kommer til Danmark for at få et 
arbejde med rimelig løn, der kan sikre bedre livsmuligheder. Vi møder mennesker på gaden, der har 
haft arbejde i Danmark, men som har mistet det igen. Det har ført til social og økonomisk deroute, hvor 
opholdsgrundlaget forsvinder, og hvor der ingen adgang er til sociale og økonomiske ydelser. Det har i 
sidste ende ført til et liv på gaden, som kan medføre både psykiske lidelser og misbrug.

Der er med andre ord tale om et ’push’ væk fra hjemlandet, primært for at finde arbejde og bedre 
livsmuligheder andre steder i Europa, og ikke et ’pull’ til Danmark som velfærdssamfund. Det betyder 
også, at man ikke kan stoppe migration til Danmark og undgå hjemløse migranter på gaden gennem straf 
og barskere vilkår.
Gruppen af gadesovere er steget – og det gælder både blandt danske hjemløse og blandt hjemløse 
migranter uden fast ophold. Det betyder, at de forskellige grupper af gadesovere har det til fælles, 
på tværs af årsager til hjemløshed, nationalitet og opholdsstatus, at de alle befinder sig i en 
hjemløsesituation, der kalder på en anden indsats end straf.

Lovgivningen om udvidet zone- og lejrforbud har dermed hverken afhjulpet hjemløseproblematikker 
eller mindsket antallet af gadesovere, ifølge tallene i VIVEs rapport. Den har derimod usynliggjort 
hjemløshed ved i sin konsekvens at skubbe hjemløse længere ud i byen til mindre synlige steder.
I projekt UDENFOR oplever vi, at færre og færre hjemløse sover sammen - af frygt for at blive sigtet 
af politiet - og dermed fremstår mindre synlige i bybilledet. Selvom antallet af gadesovere fortsat er 
stigende, både blandt hjemløse migranter uden fast ophold og blandt hjemløse generelt i Danmark, så 
har lovgivningen sørget for, at almene borgere ikke længere skal konfronteres med netop det faktum.

Opfordring
Vil vi i Danmark reelt mindske antallet af hjemløse migranter, må vi tage højde for årsagerne til 
hjemløsheden, ligesom vi bør gøre det ved alle andre grupper af hjemløse i Danmark, på tværs af 
opholdsstatus, nationalitet, køn og alder. Den primære årsag til hjemløsheden blandt migranter uden 
fast ophold er økonomiske og sociale vanskeligheder i personens hjemland såvel som i Danmark, 
kombineret med manglende ret og adgang til hjælp. Et sted at starte er derfor at fjerne barrierer for 
basal hjælp.

projekt UDENFORs forslag til fremtidige foranstaltninger er derfor blandt andre: Adgang til billige 
overnatningsmuligheder, til eksisterende hjemløsetilbud, til basal hjælp, sikring af ’den gode hjemrejse’ 
og en opsøgende gadeplansindsats. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at Københavns Kommune 
igen i 2020 investerer i det transitprogram, der siden 2015 har hjulpet mange hjemløse migranter hjem 
til en bedre tilværelse.

Det eneste lovgivningen reelt gør i dag, er at skabe yderligere stigmatisering og marginalisering 
af en gruppe, der i forvejen lever på kanten af samfundet. Lovgivningen kan ende med at blive en 
selvopfyldende profeti, ved at skubbe udsatte mennesker længere og længere væk fra fællesskaber.
At tage udgangspunkt i årsagen til hjemløshed, uanset opholdsstatus, bør altid være første skridt i 
ethvert lovforslag om hjemløshed.
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Projekt Levefællesskabet
I samarbejde med Arkitekter Uden Grænser og Mon-
strum har projekt UDENFOR og en gruppe hjemløse 
’nybyggere’ siden 2016 bygget seks unikke og flytbare 
huse, som er skabt til at understøtte det liv og den 
hverdag, som de hjemløse ønsker og føler sig tryg-
ge ved. I 2019 blev husene færdige og flyttet til den 
grund, hvor nybyggerne nu udvikler et levefællesskab 
med hinanden.  

På en plads ved det gamle Amtssygehus i Aarhus står 
minihusene nu fint placeret i under birketræer, der 
omkranser pladsen. Projektleder Lea Wulff Lütken 

fortæller, ”Jeg ønsker det bliver et levefællesskab, 
hvor de hjemløse kan få den ro og tryghed, de har 
brug for. Både når de trækker sig tilbage til hver 
deres hus, men også i fællesskabet sammen på 
pladsen. Og så håber jeg, at projektet får lov at leve 
længe, ved at andre byer bliver inspireret til at gøre 
det samme”.

Projektet er fortrinsvis finansieret af FEAD - Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede. 

Hvordan kan det være, at husene ser ud som de gør?
”Husene er meget forskellige, fordi de er bygget efter den enkeltes behov. De er designet og bygget i samar-
bejde med Monstrum og Arkitekter Uden Grænser, som har holdt workshops, hvor de kommende beboere 
skulle tale om spørgsmålet ’hvad er hjem for dig’. Ud fra de snakke er husene blevet skabt. Derfor har nogle af 
husene mange vinduer, så der falder meget lys ind, hvor andre kun har få. Nogle har haft lyst til at putte sig, 
og gemme sig lidt væk for at få ro, mens andre vil have så meget udenfor indenfor som muligt. Nogle af huse-
ne har fx tagterrasse, fordi beboerne har lyst til at have muligheden for at sove udenfor. Det kan være svært 
at komme ind i et hus med fire vægge, når man har været vant til at sove i det fri. Det er meget bedre at få et 
sted, der passer til ens præferencer, behov og følelser, fremfor lige pludselig at blive rykket ind i en lejlighed, 
når man ikke har boet sådan i lang tid. Derfor er husene her et virkelig vigtigt projekt”.

Hvordan kommer levefællesskabet til at fungere?
”Det kommer til at fungere med minimumsindblanding fra os. Vi er tovholdere, ikke opsynsmænd. Det skal 
være et selvkørende levefællesskab med frihed til at sætte rammerne. Og så kommer vi på besøg for at høre, 
hvordan det går. Vi bliver også dem, der stiller spørgsmålet ’hvad vil du så nu, hvor du har fået dit hus?’. For 
mange håber vi, at boligen bliver det sikre fundament, hvorfra de kan skabe sig nogle positive forhåbninger 
om fremtiden”.

projekt UDENFOR vinder Fællesskabsprisen 2019!
Den 29. august 2019 vandt projekt UDENFOR Fællesskabspri-
sen for projekt Levefællesskabet og projekt ’Byg UDENFOR’.

For at vinde Fællesskabsprisen skal man være uundværlig for 
et fællesskab, der har stor betydning for andre, stå bag en 
længevarende indsats, have skabt konkrete resultater med sit 
projekt og være et forbillede for kollegaer og lokalsamfund. 

Tak til alle de mange gode mennesker, som har hjulpet 
projektet på vej, Arkitekter Uden Grænser, MONSTRUM, 
Sociale Forhold & Beskæftigelse og Teknik & Miljø i Aarhus 
Kommune, MTHP-Fonden, Stark Fonden, EU-FEAD mid-
lerne, Johannes Fog Fonden, Davidsen Tømmerhandel, 
Heimstaden og Anntex.



13

PÅGADEN • ÅRSBERETNING2019

Den Moblie Café
Mandag til fredag og på udvalgte lørdage tilbereder 
projekt UDENFORs kok hjemmelavet mad (50 
portioner), som bringes ud til hjemløse i Københavns 
gader, lejlighedsvis sammen med morgenmadspakker. 

40 frivillige, der er koordineret af en frivillig-
koordinator og som arbejder tæt sammen med 
projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere, bringer 
maden ud på gaden. 

Den Mobile Café er ikke blot madudbringning. 
Den fungerer også som base for kontakt, omsorg 
og skadesreduktion og er en vigtig del af projekt 
UDENFORs relationsskabelse til hjemløse og til 
observation af udviklingen på gaden.

Frivilligdagbog, juli 2019

Dagens menu: Chili con carne med 

tortillachips og creme fraiche samt 

friskpresset juice.

”Kære alle,

Så er vi tilbage efter en varm aften på 

gaden. Alle var rigtig glade for maden 

og der var stor ros til kokken over hele 

linjen. Juicen blev også taget rigtig vel 

imod.

Vi lagde ud på Sankt Hans Torv, hvor 

ca. 10 spisende mødte op. Her var gamle 

kendinge i blandt, f.eks. Rasmus og 

Aksel.

På Kastellet var der også 10 stk. 

Herunder Poul, Ronnie, Ole og Torben. 

På Havnegadestoppet kom vi op på 

25 spisende. Blandt andet Enrique, 

Thorkild, Ove, etc.

På Frederiksberg var der i alt 15 gæster 

og også her var der stor glæde over 

maden! Vi løb dog tør for kaffekopper 

her, så vi var nødt til at tænke lidt 

kreativt.

Kristoffer var på Valby station og fi k 

sig både en portion mad og en juice.

Efter lidt opsøgende kørsel blandt andet 

på Axeltorv og Nørreport, kom vi af med 

3 portioner. Vi havde dog stadig meget 

mad tilovers og vi kørte derfor til Café 

Klare, der blev rigtig glade for det 

resterende mad.

Med venlig hilsen,

Kirsten og Per”

uddelt 1.500 morgenmads-

pakker

Der blev i 2019:

kørt 226 ture med Den Mobile 

Café

uddelt 9.000 portioner 

aftensmad

Udover de 40 
frivillige caféværter, 

der har bragt mad ud på gaden 

i Den Mobile Café har projekt 

UDENFOR i 2019 haft frivillig(e):

køkkenmedhjælpere, 

byggerimedhjælpere, en besøgsven og 

frivillige, der hjalp til på 

Hjemløsedagen og til 
projekt UDENFORs årlige 

julearrangement.
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”For snart 14 år siden fandt jeg 
Torben liggende inde på strøget. 
Han lå og sov i en vandpyt med 
meget lidt tøj på, og det var 
vinter. Dengang var jeg nystartet 
praktikant i projekt UDENFOR, 
og det var noget af det mest 
uværdige, jeg havde været vidne 
til. 

Torben var svensk statsborger, og 
på det tidspunkt var svenskerne 
ikke velkomne i Danmark som 
hjemløse, og kunne ikke få meget 
hjælp. Herbergerne og natcaféerne 
i byen havde fået at vide, at hvis de 
bare behandlede ham dårligt nok, 
så ville han tage hjem af sig selv. 
Han var meget udsat og uønsket, 
og han havde svært ved at tage 
vare på sig selv. 

Da jeg havde fået en god kontakt 
til ham, fandt jeg ud af, at mange 

af hans problemer, udover psykisk 
sygdom, handlede om økonomi. 
Derfor tog Torben og jeg til Sverige 
for at se, om vi kunne løse nogle 
af de praktiske problemer, der lå 
og ventede på ham der. Det var de 
første spæde skridt til at hjælpe 
Torben, men der skulle langt mere 
til før, han kom væk fra gaden.

Torben var kærlig og omsorgsfuld, 
men der var mange ting, han 
ikke kunne, fordi han havde haft 
en meget hård barndom. Der 
var mange basale ting, forældre 
normalt lærer deres børn, han 
aldrig havde fået lært, eksempelvis 
det at gå i bad.

Hvis du spurgte ham selv, var han 
ikke psykisk syg, men bare lidt 
anderledes, og på en måde synes 
jeg, at det var en fin beskrivelse af 
ham. Han passede ikke rigtig ind 

nogle steder, fordi han var den, 
han var, og det var en af grundene 
til, at han levede på gaden. Han 
blev simpelthen ikke behandlet 
godt af det omgivende samfund, 
og han havde mange gange oplevet 
et system, der på ingen måde var 
kærligt og omsorgsfuldt som ham 
selv. 

Torben og jeg hjalp hinanden 
rigtig meget i tidens løb. Jeg hjalp 
ham med at få dækket basale 
behov og vilkår, og han hjalp mig 
med at forstå, at verden ikke altid 
er så ligetil, som man ønsker. Den 
rejse, vi havde sammen i næsten 
14 år, tog en positiv drejning i 
2019. Torben er nemlig kommet 
på plejehjem. Og det er faktisk en 
fin sløjfe på et meget langt forløb. 
Han er kommet indenfor et sted, 
der passer til netop hans behov, og 
det glæder mig enormt.

Relationen til et udsat menneske 
som Torben, hjalp mig med at 
se vores samfund på en helt 
anden måde. Det er på grund af 
uretfærdigheden i hans historie, 
at jeg stadig sidder her i projekt 
UDENFOR 14 år efter, og brænder 
for at gøre en forskel. Den erfaring 
lærte mig, at vi ganske rigtig 
ikke kan hjælpe alle, men når vi 
hjælper, skal vi gøre det ordentligt, 
hele vejen - og dokumentere, 
hvordan og hvad, der lykkedes. 
Ved at arbejde sådan kan vi faktisk 
lykkes med, at få ændret tingene 
både for den enkelte, men også 
strukturelt”.

Torben

Gadeplansarbejde

Beretninger fra gadeplansmedarbejdere

Historierne om 
Torben & Marie

I 23 år har projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere 

gået på gaden og skabt kontakt til mennesker, der 

er ramt af gadehjemløshed. Det er mennesker, der 

enten er usynlige for andre, eller også synlige på 

en måde, der får andre til at undgå kontakt med dem.

Gadesoverne er både afviste og afvisende på én og 

samme tid, og at skabe en god kontakt kan derfor 

tage lang tid. Det der er kendetegnede for mange af 

dem, gadeplansmedarbejderne møder, er ensomhed, 

isolation og smerte, men også vilje og styrke til 

at klare sig igennem et hårdt gadeliv, og for nogle 

endda hele vejen indenfor. Vi præsenterer her nogle 

af de skæbner, vi har fået lov til at være en del af 

i løbet af årene, og som i 2019 ændrede karakter.
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Marie

”Jeg så Marie første gang på gaden 
på Vesterbro for 4 år siden. Hun 
levede som det, vi kalder ’pose-
dame’: Hun sov på gaden, virkede 
meget træt i sin måde at bevæge 
sig på, havde sine ting med rundt 
i tasker og led af psykisk sygdom. 
Marie færdedes alene og isoleret 
på gaden, og hun vendte sig om 
og gik den anden vej hver gang, 
jeg nærmede mig hende. Hun var 
så afvisende, at det tog mig to år 
overhovedet at etablere en kontakt 
med hende. 

Marie var meget svær at finde, 
og da jeg forsøgte at kortlægge 
hendes ruter, gik det op for mig, 
at de ændrede sig drastisk med 
korte mellemrum. I starten var hun 
meget på Vesterbro, men så var 
hun pludselig væk igen. Efter lang 
tid så nogle af mine kollegaer hen-
de på Østerbro, og kort tid efter 
finder jeg hende på Frederiksberg. 
På et senere tidspunkt er der en, 
der ser hende helt ude omkring 
Gentofte, men næste dag spotter 
jeg hende på Amager.

I takt med at jeg lærer hendes 
færden at kende, ved jeg også, 
hvordan jeg kan opsøge hende. En 
dag tager jeg en sygeplejerske med 
ud til det bibliotek, hvor jeg ved, 
hun ofte befinder sig. Da vi kom-
mer derud og finder hende, ser 
vi, at hun har en dårlig aften. Hun 
’rabler’ lidt og taler højlydt med 
nogen, vi ikke kan se, og det bliver 

derfor meget tydeligt for sygeple-
jersken, at Marie har en psykisk 
lidelse. Marie er meget beskidt og 
har så store huller i sit tøj, at dele 
af hendes krop er blottet. Hun har 
ingen økonomi og spiser det, hun 
kan finde i skraldespandene. Både 
sygeplejersken og jeg bliver mere 
og mere bekymrede, fordi hendes 
egenomsorg er så ringe, og det bli-
ver til sidst besluttet, at hun skal 
tvangsindlægges.

Samme aften, hun bliver indlagt, 
besøger jeg hende. Idet jeg kom-
mer ind på stuen, siger hun ”Hej 
Tabita! Hvor er det sødt af dig at 
komme og besøge mig”. Jeg fik 
bogstaveligt talt gåsehud, for det 
var første gang i 2 år, jeg havde 
hørt hende sige mit navn. Hun 
havde hæftet sig ved mig, selvom 
jeg hele tiden havde haft en følelse 
af, at hun aldrig hørte mig, når jeg 
talte til hende. Hun byder mig på 
en kop kaffe og serverer den for 
mig, og jeg havde taget noget tøj 
med, så hun havde noget rent at 
tage på. Vi snakkede som om, intet 
var hændt, og det hele stod i skarp 
kontrast til al den anden kontakt, 
jeg før havde haft med hende på 
gaden. Pludselig var der hul 
igennem. 

Desværre fungerer systemet sådan, 
at man ved en indlæggelse som 
den, Marie skulle igennem, skal 
overføres til sin hjemkommune. 
Der går ikke lang tid fra, hun 
ankommer til den nye afdeling, 
til hun går derfra igen. Allerede 

dagen efter, finder jeg hende på 
gaden i København. Og så starte-
de arbejdet forfra – hun blev igen 
meget svær at finde, og der var 
igen store mellemrum mellem, jeg 
fandt hende. Men der var sket en 
ændring. Vi var blevet tættere i 
vores kontakt.

Der skulle flere indlæggelser til, 
før hun for alvor fik det bedre. 
Men da hun endelig fik den rigtige 
behandling, blev hun hurtigt og 
drastisk meget bedre. Vi begyndte 
at tage på ture sammen ud til 
steder, hvor hun havde gode 
minder fra sin barndom, og i løbet 
af 2019 fik hun det til sidst så 
meget bedre, at hun fik lyst til at 
komme indenfor og få sin egen 
lejlighed. Det lykkedes kort tid ef-
ter. I dag bor hun i egen bolig kun 
ti minutters gang fra sin søster, 
som hun har fået kontakt til igen. 
De er sammen næsten dagligt.

At Marie i dag kan lide at være so-
cial, og endda nogle gange kan føle 
sig ensom det nye sted, er en sund 
reminder for os gadeplansmedar-
bejdere om, hvorfor vi gør, som vi 
gør. Når vi konstant prøver at tage 
kontakt til mennesker, der ikke vil 
i kontakt med os, er det fordi vi 
tror på, at alle mennesker i virke-
ligheden ønsker socialt samvær 
med andre, men at der kan være 
oplevelser og sygdomme med i ba-
gagen, der har skræmt en væk fra 
kontakten til andre. Det er derfor, 
vi ikke må give op på kontakten, 
selvom vi bliver afvist. Og det er 
Marie et meget godt eksempel på.”

En ny relation
”Ejeren af denne pose er en dansk mand på 70+ år. 

Han ejer kun den. Intet andet. 

Han er gadesover og har ingen økonomi, selvom han 

er berettiget til folke pension. Vores kontakt er 

god, når vi ses, men han er svær at hjælpe. Vores 

relation er ny, og jeg kender endnu ikke mange 

af hans opholdssteder, og han er svær at fi nde. 

Han udtrykker, at han ikke kan holde til det 

liv, han lever, men at han ikke har overskud til 

at gøre noget ved det. Heller ikke med hjælp fra 

mig. Jeg bliver ved med at kigge efter ham, mødes, 

snakke og fokuserer på, at få opbygget en tillid, 

som forhåbentlig gør, at jeg på sigt kan få lov at 

hjælpe ham.”



20
19

 Formid
lig

Projekt UDENFOR arbejder aktivt på 
at indsamle og formidle viden om 
de udsatte mennesker, organisa-
tionen møder på gaden, og på at 
skabe forståelse og debat om-
kring samfundets udstødende 
faktorer for at mindske dem. 

Målgruppen er både den 
brede off entlighed, det po-
litiske system, uddannel-
sesinstitutioner og fagfolk 
på området. Formidlingen 
foregår blandt andet i form 
af oplæg og undervisning, 
events, seminarer og 
konferencer, artikler  i 
aviser og på udenfor.dk 
og gennem organisa-
tionens platforme på 
sociale medier. 

16
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”Byen bliver mere og mere som en kampplads. Ikke forstået som gadekampe, men som at byen bliver 
mere værd for forskellige grupper. Der er mange, der investerer i byen, der er mange, der vil bo i byen, 
der er mange, der vil gøre forretning i byen, der er mange, der vil være turister i byen. Hele det pres 
gør dels, at dem, der ejer noget sætter hegn op og hæger om det, de har, fordi de vil have det for sig 
selv, og dels gør det, at de svageste grupper risikerer at ryge ud, fordi de ikke har ligeså stærke rettig-
heder og ikke ejer noget. På den måde bunder ’Dark design’ og den hyppigere fremkomst af det i en 
større samfundstendens. Det handler i bund og grund om urbanisering, og at folk og penge flytter til 
byerne.”-  Urbanist og podcast vært Niels Bjørn på projekt UDENFORs byvandring.

Byvandringer om ’Dark Design’ 

Byens rum er nogle steder indrettet på måder, 
der forhindrer hjemløse i at opholde sig netop der. Det er ste-
der, vi alle færdes til hverdag, men sjældent lægger mærke til 
er indrettet for at holde bestemte grupper af mennesker væk. 
Det har konsekvenser for dem, der lever på gaden, og det har  

konsekvenser for, hvordan vores fælles by ser ud. 

projekt UDENFOR har længe haft byens rum og indretning for 
øje, men som noget nyt er vi i 2019 begyndt at afholde 

byvandringer om fænomenet ’Dark Design’. På 
byvandringerne fortæller projekt UDENFORs 
gadeplansmedarbejdere om konsekvenser 

af den fjendtlige arkitektur.

Book en byvandring via. 

info@udenfor.dk
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Gå-hjem-møde med ph.d. Laura Helene Højring
I lokalerne hos ’We Do Democracy’ arrangerede 
projekt UDENFOR i 2019 et gå-hjem-møde med 
ph.d. Laura Helene Højring. I oplægget 
præsenterede Laura forskningsresultater fra sin 
ph.d. ’Hjemløse og hjemlighed – fortællinger 
om arkitektur og mennesker’. Ønsker og behov 
til bolig, førend den kan føles som hjem, blev 
diskuteret, ligesom der var efterfølgende debat 
og erfaringsdeling blandt fremmødte praktikere 
om Housing First og udfordringer ved, at fast-
holde en tidligere hjemløs borger i et nyt hjem.  

Artikler og presse
I 2019 producerede projekt UDENFOR 29 
artikler, som blev publiceret på hjemmesiden. 
Desuden blev der sendt syv nyhedsbreve ud, 
der satte fokus på inklusion, bæredygtige 
bomiljøer, observationer fra nattetælling, 
zone- og lejrforbud, byindretning, hjemlighed 
og ulighed. Projekt UDENFOR har jf. vores mål 
om at være kritisk vagthund og talerør for 
udsatte, været i en række medier i forbindelse 
med de selvbyggede huse i Aarhus, ’projekt 
Levefællesskab’, lukning af transitprogrammet, 
zone- og lejrforbuddet, inkluderende vs. 
ekskluderende byrum og den voksende 
gruppe af ældre gadesovere. projekt UDENFOR 
havde i alt fire indlæg i Altinget og derudover 
interviews i Jyllands-Posten, Vesterbro Bladet, 
TV2 Lorry, TV2 Østjylland og Politiken Byrum.

Sociale medier
projekt UDENFOR har en aktiv socialpolitisk 
profil på Facebook, Instagram og Twitter. I 2019 
har projekt UDENFOR bidraget til debatten om 
zone- og lejrforbud, forhold for udenlandske 
hjemløse og manglen på hjælp til netop den-
ne gruppe, bæredygtig bomiljø, inklusion og 
eksklusion gennem byindretning og lovgivning. 
Vi har også sat fokus på gadeplansarbejdet i 
sig selv, for at formidle historierne på gaden og 
vigtigheden af det opsøgende gadeplansarbejde. 

 - LÆS MEGET MERE PÅ UDENFOR.DK 

HVOR DU OGSÅ KAN TILMELDE DIG VORES 

NYHEDSBREV

- ER DU STUDERENDE OG MANGLER INSPIRATION? 

SÅ TJEK VORES SPECIALE DATABASE UD PÅ 

UDENFOR.DK/VIDEN-OM/SPECIALER
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Oplæg og undervisning
projekt UDENFOR tilbyder året rundt oplæg, fore-
drag og undervisning om hjemløshed. Rekvirenterne 
har i 2019 især efterspurgt viden om arbejdet med 
kvinder i hjemløshed, det opsøgende arbejde på 
gadeplan, Dark Design, målgruppens komplekse 
problematikker, byindretning, ulighed og udsatte 
menneskers møde med systemet.

- PÅ UDENFOR.DK KAN DU LÆSE MERE OM 

HVORDAN DU BOOKER OPLÆG OG UNDERVISNING

- DU KAN SE PROJEKT UDENFORS PUBLIKATIONER 

PÅ UDENFOR.DK/VIDEN-OM/PUBLIKATIONER

Udgivelser og rapporter
I 2019 udgav projekt UDENFOR på vores 
hjemmeside: Rapporten ”Dignity And Well-Being 
– Ret til velfærd”, som afslutning på Erasmus+ 
projektet af samme navn, Kandidat i pædagogisk 
psykologi Sara Strickers speciale ”Jeg vil ikke sove 
med en, der har en pik – en kvalitativ undersøgelse 
af hjemløse transpersoners tilblivelse i Danmark” 
og rapporten ”Den Mobile Café – mere end bare en 
madbil” - En undersøgelse foretaget af en frivillig 
antropolog, der fulgte Den Mobile Café i 2018 og 
som i 2019 fik udfærdiget den endelige rapport. 
Rapporten belyser, hvordan projekt UDENFORs 
frivillige bidrager til arbejdet med gadens folk.

17

sessioner

26

sessioner

I 2019 afholdte projekt UDENFOR 43 sessioner for 

i alt 525 danske og udenlandske deltagere.

for politikere, virksomheder, 

organisationer, foreninger 

m.fl .

for uddannelses-

institutioner 

og praktikere.

Rekvirenterne har i 2019 været fra: 

København, Nakskov, Aarhus og 
Hvidovre, og vi har haft udenlandske gæster fra USA, Sverige, Østrig og Frankrig.

projekt UDENFOR 

har i 2019 delt viden 

og erfaringer fra arbejdet på gaden 

med kunstner og instruktør 

Alix Denambride. Denambride har 

instrueret teaterstykket ”De 

ukendtes jord” om hjemløshed 

i en fransk kontekst. Denambride 

tog til Danmark for at instruere 

en specifi k version af stykket 

til Helsingør.

I 2019 har 

projekt UDENFOR 

undervist og holdt oplæg 

om hjemløshed i Danmark for 6 

udenlandske delegationer fra hhv. 

USA, Frankrig og Sverige. 

Derudover var BBC1 fra England 

på besøg i projekt UDENFOR, for at 

høre om vores erfaringer med 

og holdning til zone-

forbuddet i Danmark.
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I august arrangerede projekt 
UDENFOR den første byvandring i 
København, der handlede om ’Dark 
design’. Dark design kaldes også 
’fjendtlig arkitektur’ og er en måde 
at indrette og designe byer på, så 
bestemte mennesker skubbes ud 
af bybilledet, heriblandt hjemløse. 
Med på byvandringen var urbanist 
Niels Bjørn. Niels Bjørn arbejder 
med at implementere viden om 
det fysiske miljøs påvirkning af 
mennesker i konkrete projekter, 
og er derudover vært på podcasten 
’Bylyd’. Vi har spurgt Niels 
Bjørn om den udvikling, vores 
gadeplansmedarbejdere ofte 
observerer; nemlig at der bliver 
mere og mere ’Dark design’ i 
København.

Som vi hørte på byvandringen, 
oplever Gadeplansmedarbejderne 
i projekt UDENFOR mere og 
mere ’Dark design’ i byen. Det 
har stor betydning for hjemløses 
muligheder for at mestre den 
udsatte tilværelse på gaden. 
Hvorfor tror du, at der er 
kommet mere ’Dark design’?

”Byen bliver mere og mere som 
en kampplads. Ikke forstået 
som gadekampe, men som at 
byen bliver mere og mere værd 
for forskellige grupper. Der er 
mange, der investerer i byen, der 
er mange, der vil bo i byen, der 
er mange, der vil gøre forretning 
i byen, der er mange, der vil være 
turister i byen. Og hele det pres er 

blevet større de sidste tyve år. For 
bare tyve år siden var Københavns 
Kommune på fallittens rand, hvor 
byen i dag er et sted, alle vil være. 
At alle vil være her gør dels, at 
dem der ejer noget sætter hegn 
op og hæger om det, de har, fordi 
de vil have det for sig selv, og dels 
gør det, at de svageste grupper 
risikerer at ryge ud, fordi de ikke 
har lige så stærke rettigheder i 
kraft af, at de ikke ejer noget. På 
den måde bunder ’Dark design’ 
og den hyppigere fremkomst af 
det i en større samfundstendens. 
Det handler i bund og grund om 
urbanisering, og at folk og penge 
flytter til byerne.”

Men hvorfor føler vi et behov for 
at gemme mennesker væk, der 
lever på gaden?

”Jeg tror det har med forskellige 
interesser at gøre. Dem som driver 
en café eller en restaurant kan 
have en interesse i, at deres gæster 
ikke oplever noget ubekvemt. 
Der er alle mulige typer af 
forklaringer, hvor en fællesnævner 
er penge – simpelthen at værdien 
af noget, om det er caféen eller 
ejendommen, stiger eller falder alt 
efter, hvordan der ser ud, og om 
udsathed er synligt i billedet. Men 
jeg ved jo også godt fra venner, 
jeg har, der bor på Vesterbo, 
at der også kan være mere 
hverdagsmæssige forklaringer, 
som ikke handler om penge. Hvis 
man er forældre, og man møder 

På byvandring med projekt UDENFOR

”Byen bliver mere 
og mere som en 
kampplads”

Hvorfor byvandringer om Dark Design?
projekt UDENFORs byvandring viser, at byens rum 

nogle steder er indrettet på måder, der forværrer 

en i forvejen enormt udsat tilværelse på gaden 

for hjemløse. Det har både alvorlige konsekvenser 

for de mennesker, der lever på gaden, og for 

hvordan vores allesammens by ser ud. Derfor er 

det vigtigt, som urbanist Niels Bjørn fortæller, 

at få åbnet sine øjne for alle de steder, vi færdes 

til hverdag, men sjældent lægger mærke til er 

indrettet på ufordelagtige måder for hjemløse. 

På den måde kan vi begynde at gøre os tanker om, 

hvordan byudvikling og design kan bruges i en 

mere positiv, lys og inkluderende retning.
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en hjemløs med sit barn, så stiller 
barnet spørgsmål, og så skal man 
som forældre kunne svare. Og det 
er ikke alle forældre, der synes, at 
det er let, eller har særlig meget 
lyst til at svare på spørgsmål om, 
hvorfor ikke alle har et hjem. Så 
jeg tror også, det kan handle om 
ubehag eller ubekvemhed, som 
man jo godt kan sige bare er for 
dårligt. For der findes jo hjemløse 
i samfundet, og det er en opgave, 
man må tage på sig at forklare sit 
barn. Men jeg tror, at en realitet 
hos rigtig mange er, at det er 
lidt skamfuldt og vanskeligt at 
se mennesker, der har det rigtig 
svært, fordi det minder os om, at 
vi er meget privilegerede. Og det 
er ikke altid rart at blive mindet 
om. Så jeg tror også, at der er 
mange forskellige psykologiske 
forklaringer.”

Du undersøger i dit arbejde som 
urbanist, hvordan arkitektur kan 
ændre måden, vi lever sammen 
på. Kan man forestille sig en by 
med ’inkluderende design’ eller 
’lyst design’, og hvordan ville den 
se ud?

”Det rammer lige ned i det, jeg 
synes er så sindssygt vigtigt. Fordi 
ja, det kan man godt forestille 
sig, og det synes jeg, at vi skal 
forestille os og arbejde på hele 
tiden. Det er vores forpligtigelse, 
alle os der arbejder med udvikling 
af byerne. Hvad betyder det så? 
Det betyder jo i virkeligheden, 

at når man designer en by, en 
bygning, et byrum og et kvarter, 
at man tænker på, hvad det er 
for nogle forskellige typer af 
mennesker, der bor og bruger det 
kvarter, og at man ikke kun tænker 
på dem, der kommer til at købe 
lejlighederne, men altså tænker 
på alle dem, der i virkeligheden 
færdes i området. Heldigvis bliver 
der forsket rigtig meget i, hvad den 
fysiske indretning gør ved vores 
følelser, vores sanser og vores 
adfærd i de her år. Der er kommet 
nogle helt nye typer af forskere 
på banen, f.eks. hjerneforskere, 
som undersøger, hvordan vores 
kroppe, sanser og følelser reagerer 
og derfor, hvordan vores adfærd 
bliver formet af design. Og det kan 
det blive i en positiv eller negativ 
retning. Man kan faktisk indrette 
byen på en måde der gør, at den 
enkelte føler sig tryg og tillidsfuld, 
og derfor også er parat til at møde 
nogen, der er forskellig fra en selv. 
Hvis man går i byen, og det fysiske 
miljø er udformet på måder, der 
gør at man føler sig utryg eller 
synes, der er væmmeligt at være, 
og man møder eller ser mennesker, 
som er anderledes end en selv, så 
har man større tendens til at møde 
de mennesker med mistillid og 
frygt. Vi kan ikke sørge for, når vi 
bygger, designer og byudvikler, at 
møder mellem mennesker sker, 
eller at tolerance vokser, men vi 
kan i hvert fald sørge for, at de 
bedste forudsætninger er til stede 
for, at det sker. Og det gør vi jo 

ved at bruge al den nye forskning, 
der hele tiden pibler frem.”

Hvordan kan vi nærme os en 
inkluderende by?

”Arkitekter og planlæggere bør 
vide noget om den nye forskning, 
men jeg synes sådan set også, 
at både kommuner og dem, der 
ejer det, der skal bygges, hvad 
enten det er en pensionskasse, en 
privat developer eller om det er 
en andelsforening, bør kende til 
principperne for inkluderende og 
ekskluderende design. Ellers så ser 
vi bare de her små løsninger, som 
vi så masser af på byvandringen, 
f.eks. dér, hvor en restauratør 
hæver varmeristene, fordi det er 
det, han synes, han kan gøre, så 
der ikke ligger hjemløse foran 
hans restaurant. På den måde 
var det en virkelig øjenåbnende 
vandring, at komme rundt og se 
alle de små ting, som bliver gjort 
hele tiden for at hjemløse får 
sværere ved at tage ophold. Og jeg 
kan sagtens forstå, at den enkelte 
laver det indgreb, men jeg tænker 
også at med mere kendskab til 
inkluderende design, så ville 
man kunne lave nogle løsninger, 
som var bedre og som måske 
muliggjorde, at hjemløse også 
kunne inkluderes i byen.”

I 2019...
...blev fi re byvandringer afholdt, hvoraf en 

var åben for alle. Det samlede deltagerantal for 

byvandringerne var 55. Ved den åbne byvandring 

deltog blandt andre Urbanist og podcastvært på 

’Bylyd’ Niels Bjørn, journalist Filip Kirkegaard 

fra Politiken Byrum, arkitektstuderende, fagfolk 

og alment interesserede. Byvandringen førte til 

artiklen ”Hjemløse mister fristeder i byen” i 

Politiken Byrum, og har inspireret til kommende 

tematikker i ’Bylyd’. projekt UDENFOR producerede 

en video om byvandringen, der er blevet set 578 

gange på vimeo.

 - SE VIDEOTEASER PÅ UDENFOR.DK/BOOK-OS
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projekt UDENFORs internationale 
engagement ligger i forlængelse af 
organisationens indsats omkring 
indsamling og formidling af viden 
om hjemløshed.
 
Arbejdet skal være med til at 
sikre tværnational udveksling af 
erfaringer fra lokal praksis, der 
relaterer sig til eksempelvis 
fattigdom, skadesreduktion, 
migration, husly og socialt 
arbejde og derved styrke et 
internationalt samarbejde 
til fordel for en forbedring 
af sociale forhold for 
hjemløse.
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medlem af FEANTSA. 
FEANTSA er paraplyorganisati-
on for organisationer i Europa, 
der arbejder med hjemløshed. 

projekt UDENFOR deltager 
i migrations- 

arbejdsgruppen.

projekt UDENFOR 
er i 2019 blevet partner 

i et nyt Erasmus+ projekt: 
“European Best Practices in Psycho-

logically Informed Environments 
and Trauma Informed Care”. 

Projektets formål er at 
undersøge psykiske traumers be-

tydning for mennesker, der er 
hjemløse og socialt 

udsatte.

Projekt UDENFOR 
deltager i Erasmus+ projektet 
’Women and homelessness’, 

og har i 2019 deltaget i 4 semi-
narer i henholdsvis Budapest, 
Slovenien, Finland og Polen. 

Temaerne har været 
’Motherhood and Children’, 

’Trauma and safety’ 
og ’Health’.

23

projekt UDENFOR er 
medstifter af den tværeuro-

pæiske organisation ’SMES-Europa’ 
og har siden opstarten i 1990’erne 
siddet i organisationens bestyrelse. 
Organisationen har først og frem-
mest fokus på gadehjemløshed og 
på mennesker, der er hjemløse og 
psykisk syge. Der lægges vægt på 

gensidig udveksling af viden og på-
virkning gennem konferencer 

og seminarer.

projekt UDENFOR
 har i 2019 afsluttet det 3-årige 

Erasmus+ projekt ’Dignity and Well-
being’. Syv organisationer fra forskellige 
lande har delt deres erfaringer og meto-

der i arbejdet med hjemløse med 
psykiske lidelser. Erfaringsudvekslingen 

har ført til udarbejdelsen af en 
rapport, der skal hjælpe og 

guide professionelle i arbejdet 
med målgruppen.

- RAPPORTEN KAN DOWNLOADES PÅ UDENFOR.DK/

VIDEN-OM/PUBLIKATIONER
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Et internationalt fokus på kvinder i hjemløshed 

”Én løsning passer 
ikke til alle”

24

Hvorfor er det vigtigt at have 
et særligt fokus på kvinder i 
hjemløshed? Er det ikke lige 
meget om et hjemløst menneske 
er kvinde, mand eller nonbinær?

”Både ja og nej. I projekt UDENFOR 
tager vi altid udgangspunkt i den 
enkelte person, men vi er med 
tiden blevet mere opmærksomme 
på, hvad køn har af betydning. 
Vores skærpede opmærksomhed 
på køns betydning har resulteret 
i, at vi forstår nogle af de 
mennesker, vi arbejder med, 
bedre. Der vil selvfølgelig altid 
være nogen, der ikke passer ind 
i de generelle tendenser, man 
tegner op med kønsperspektivet, 
og derfor er det vigtigt at bevare 
blikket for den enkelte. Men 

hjemløse kvinder. Hvilke temaer 
har i din optik været de vigtigste 
at dele? 

”Alle temaerne har været relevante 
at dele, men især sundhed har 
fyldt en del i vores netværk. For 
eksempel har det stor betydning 
for kvindernes sundhed, at de 
formår at holde deres underliv rent 
og husker at skifte hygiejneartikler. 
Det kan skabe mange problemer, 
hvis ikke det er tilfældet, og det 
er dyrt selv at skaffe. Det er en 
opmærksomhed, jeg har fået 
ved at sparre med andre aktører, 
som kun arbejder med kvinder. 
Derfor er vi i 2019 begyndt at 
have hygiejneartikler med i den 
Mobile café. Det viser for mig, hvor 
vigtigt vidensdeling på tværs af 
organisationer og lande er.”

Hvordan ser arbejdet med 
hjemløse kvinder ud i andre 

og derfor er det vigtigt at bevare 
blikket for den enkelte. Men 
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Mød Tabita Nyberg Hansen
Tabita har været gadeplansmedarbejder hos 

projekt UDENFOR siden 2012. Udover hendes 

daglige arbejde på gaden, er Tabita en aktiv 

formidler af de særlige problematikker, der 

gør sig gældende for kvinder i hjemløshed. 

I 2019 har Tabita været aktiv i både det 

tværeuropæiske Erasmus+ projekt ”Women and 

Homelessness” og i et dansk kvindenetværk 

bestående af forskellige fagpersoner, der på 

hver deres måde har med kvinder i hjemløshed 

at gøre. Tabita driver også Den Mobile Café 

i samarbejde med projekt UDENFORs kok og 

frivillige.                                                            

kønsperspektivet er vigtigt, fordi 
hjemløse kvinders vilkår på gaden 
kan være anderledes end mænds. 
Min oplevelse har været, at min 
skærpede opmærksomhed på 
kvinder i hjemløshed har gjort, at 
jeg helt automatisk også har haft 
en skærpet opmærksomhed på 
mænd i hjemløshed. Et eksempel 
er, at moderskabet fylder meget for 
de kvinder, der er mødre og som er 
hjemløse, og da jeg skærpede min 
opmærksomhed på moderskabet, 
blev det helt naturligt for mig også 
at tænke på faderskabet og altså 
forældreskabet i det hele taget. Det 
er jeg nu blevet bedre til at spørge 
ind til og være opmærksom på, 
både når jeg arbejder med kvinder 
og med mænd.”

I det europæiske Erasmus+ 
projekt ’Women and 
Homelessness’ erfaringsdeler 
organisationer arbejdet med 



projekttUDENFOR • ÅRSBERETNING2019

25

europæiske lande, sammenlignet 
med Danmark? 

”I netværket taler vi meget om 
fysisk og psykisk sikkerhed 
og derfor om vigtigheden af 
kvindespecifikke tilbud. Dem har 
vi ikke mange af i København, 
sammenlignet med andre 
europæiske storbyer. For nogle 
kvinder er det meget vigtigt, at 
der er steder, de kan tage hen, 
hvor der kun er andre kvinder. 
Hvis ikke man kan tilbyde det 
som gadeplansmedarbejder, kan 
det være sværere at få hende 
væk fra gaden. Jeg har også 
erfaringer med kvinder, som ikke 
er interesseret i at komme på 
natcaféer eller herberger på grund 
af institutionsmiljøet. Mange af 
dem har levet et helt normalt liv, 
inden det er gået rigtig galt, og 
derfor er det svært for dem at se 
sig selv i de hjemløsetilbud, der 
er. Men det mange af dem også 
siger er, at hvis de endelig skal 
indenfor, så skal det være et sted, 
hvor der kun er kvinder. Nogle af 
de kvinder, der vælger gaden ”til”, 
gør det fordi der ikke er et brugbart 
alternativ. Så i min erfaring, både 
i netværket og i mit arbejde på 
gaden i København, er der behov 
for kvindespecifikke tilbud. Derfor 
er det glædeligt at Café Klare, 
som er en natcafé for kvinder, i 
2019 er kommet på Københavns 
Kommunes overenskomst. Men det 
er også skræmmende, at de inden 
da stod overfor en lukning. Det har 

de stået overfor flere gange. Og 
det er selvom man har registreret 
en stigning i hjemløsheden blandt 
kvinder.”

Du har også været en del af 
et kvindenetværk i Danmark, 
bestående af fagpersoner, der har 
med udsatte og hjemløse kvinder 
at gøre. Hvad er det vigtigste, der 
er sket i netværket?

”I foråret besøgte vi i netværket 
Reden, som er et være- og 
rådgivningssted for kvinder i 
misbrug og prostitution. Her talte 
vi om udfordringerne ved at få 
gennemført et hospitalstilsyn, 
når udsatte kvinder har været 
udsat for voldtægt. Derfor har vi 
løbende i 2019 haft dialogmøder 
med socialsygeplejersker fra 
hospitalerne, og så har vi haft 
besøg af sygeplejersker fra Center 
for Seksuelt Overgreb. Dialogen 
har handlet om, hvordan vi alle 
sammen kan støtte de udsatte 
kvinder mest muligt. Det kan 
være svært, at få udsatte kvinder 
igennem en hel undersøgelse, 
for hvis det er en kvinde med 
et misbrug, har hun brug for 
substitutionsbehandling samtidig 
med, at hun er indlagt. Elles bliver 
trangen til stoffer for stor, og så går 
hun ud og søger det næste fiks. Det 
kan hun skaffe penge til gennem 
prostitution, og så kan man ikke 
længere foretage den undersøgelse, 
der skal til for at gennemføre 
en voldtægtssag. Derfor har vi 

drøftet, hvordan man kan indrette 
systemet efter kvindernes behov 
på lokale hospitaler, f.eks. i form 
af substitutionsbehandling. Det, 
synes jeg, har været en ekstremt 
vigtig dialog, som også vil fortsætte 
i 2020.”

Har du nogle forhåbninger for 
arbejdet med hjemløse kvinder i 
2020?

”Mine forhåbninger er, at vi, både 
i projekt UDENFOR, i Danmark 
og internationalt bliver ved 
med at have fokus på kvinder i 
hjemløshed, så vi indretter hjælpen 
på en måde, der tager højde for 
de særlige problemer, kvinder i 
hjemløshed har. Derfor ville det 
være positivt, hvis der kom flere 
kvindespecifikke tilbud i Danmark 
i 2020. Og så håber jeg også, at 
vi vil kunne mærke Housing First 
strategier helt ned i praksis, for 
det ville hjælpe alle hjemløse 
uanset køn. Især for mange af de 
gadehjemløse, vi møder, som ikke 
kan se sig selv i de eksisterende 
tilbud til hjemløse. At kunne 
tilbyde en bolig som noget af det 
første, og så sideløbende arbejde 
med de udfordringer, den enkelte 
står overfor, ville gøre en stor 
forskel.”
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Finansiering af projekt UDENFORs aktiviteter i 2019
projekt UDENFORs aktiviteter er i 2019 fi nansieret 

af midler fra både offentlige og private kilder. 

Den væsentligste del af driften udgjordes i 2019 

af en fi nanslovsbevilling på 6.1 millioner kroner. 

Derudover modtog organisationen en bevilling fra 

Oak Foundation Denmark på 1.8 millioner kroner 

og midler fra Den Europæiske Fond for Bistand til 

De Socialt Dårligst Stillede (FEAD), forvaltet af 

Socialstyrelsen. Bevillingen fra Oak Foundati-

on såvel som FEAD-midlerne er blevet anvendt til 

projekt UDENFORs aktiviteter i Aarhus. Desuden 

modtog projekt UDENFOR i 2019 midler fra Køben-

havns Kommunes Transitprogram til særligt sårbare 

migranter, midler fra Puljen for Socialt Frivilligt 

Arbejde (PUF-midler) under Socialstyrelsen og en 

mindre bevilling fra EU-kommissionens Erasmus+ 

program.

I 2019 modtog projekt UDENFOR 201 penge- 

og naturaliedonationer fra fonde, loger og 

virksomheder på i alt 770.000 kroner. Derudover 

har 292 privatpersoner doneret over 90.000 kroner 

til organisationen.

projekt UDENFOR har haft en mindre egenindtægt i 

forbindelse med udbud af undervisning og oplæg og 

ved salg af bøger. 
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Tak til
 
Air Group (Parken)
Arkitekter Uden Grænser
Arm Denmark ApS
Augustinus Fonden
Berendsen Textil Service
Blossom
Bygma Fonden 
Calldorado ApS
CMO Fonden
Conditoriet La Glace
Copenhagen Body Extreme
Dadirri Tea
DK Company A/S
El Comandante
FEAD - Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
stillede. 
Fondation Juchum
Global Gastro 
Grosserer H.P. Strengberg og Kristiane Strengbergs Mindeleget

Heimstaden
Hugs&Food

Illum
Kejserindens Gryder 

Københavns Kommune
Ladies Circle Danmark 

Larsen & Eriksen
MTHP-Fond
Nemlig.com 
Nine United

Oak Foundation Denmark
Otto og Gerda Bings mindelegat

Ove Arup & Partners A/S
Socialstyrelsen

Sportsmaster
Tivoli

TrygFonden
Tuwano

Sådan har vi brugt pengene i 2019Resultatopgørelse 2019

Find projekt UDENFORs seneste årsregnskab på udenfor.dk

10.094.508 10.157.559

-71.749

67%

23%

5%

5%
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345 203
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STØT ONLINE
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