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projekt UDENFOR kombinerer opsøgende 
gadeplansarbejde med indsamling og formidling 
af viden om hjemløshed og social udstødelse.
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Formålet med projekt UDENFORs arbejde er 
at forbedre forholdene for samfundets absolut 
udstødte.
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tryghed for hvem?
Hver dag sender jeg mine børn ud ad døren 
og ud i livet med en grundlæggende opfattelse 
af, at de kan færdes frit og sikkert i samfundet. 
Men jeg er nok først helt tryg, når jeg senere på 
dagen hører dem stille skoene i gangen igen.
 
Hver dag går jeg også på arbejde og forholder 
mig til mennesker, der ikke har et hjem at 
 vende tilbage til, når mørket falder på.

projekt UDENFORs årsberetning 2021 sætter 
denne gang fokus på utryghed. Gennem vores 
flerårige virke på gaden i København må vi 
konstatere, at det desværre er et grundvilkår 
for mange mennesker i gadehjemløshed. For 
det kan være utrygt ikke at vide, hvor man kan 
overnatte næste nat. Og det kan både være 
utrygt at lægge sig til at sove et øde sted såvel 
som et sted, hvor mange mennesker passerer 
forbi. Det kan være utrygt at opsøge et over-
natningstilbud, hvis system og rammer ikke er 
gearet til at anerkende, hvem du er eller til at 
hjælpe dig. Samtidig har skiftende regeringer 
foretaget såkaldte tryghedsskabende initia-
tiver, som sker på nogle af de mest udsatte 
borgeres bekostning. “Det er utrygt, at andre 
forbinder mig med noget utrygt” svarede én, 
da vi i forbindelse med kommunalvalget i 
novem ber spurgte gadesovere, om de føler 
sig trygge i København. Den politiske retorik 
om utryghedsskabende lejre og tiggeri skaber 

BO HEIDE-JOCHIMSEN
Direktør i projekt UDENFOR

LEDER
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skræmmebilleder og øger dermed utrygheden 
blandt en gruppe mennesker, som blot forsø-
ger at overleve hjemløshed og fattigdom. Den 
situation diskuterer vi i interview artiklen En 
utryghedsskabende lovgivning. 

Jeg håber, at denne årsberetning understreger 
situationens alvor. 

Vi har forsøgt os med et nyt format i år. Gen-
nem temaartikler belyser vi utryghed fra flere 
vinkler, og hvordan projekt UDENFOR i det 
forgangne år har sat ind på forskellige planer 
for at forbedre forholdene for mennesker i 
gadehjemløshed og for at gøre opmærksom på 
og bekæmpe social udstødelse.

I 2021 søsatte vi et projekt, som vi har taget 
tilløb til i noget tid, og som har kickstartet en 
vigtig proces i vores organisation. Mens forsk-
ning fra udlandet peger på, at LGBT+ perso-
ner er overrepræsenterede blandt mennesker 
i hjemløshed, mangler vi viden på området i 
Danmark. Derfor startede vi i oktober måned 
et etårigt pilotstudie, der udforsker skærings-
punktet mellem LGBT+ og hjemløshed i en 
dansk kontekst. Projektet har i skrivende 
stund bevæget sig ind i sit andet kvartal, og 
du kan læse om det i artiklen LGBT+ Hjem-
løshed: flere lag af utryghed. Det er et vigtigt 
projekt. Ikke kun fordi vi lærer målgruppen 
bedre at kende, men fordi vi også bliver 
klogere internt i organisationen. Og jeg må 
erkende, at vi ikke har vidst nok. Den utryg-
hed, som hjemløse LGBT+ personer oplever, 
forstærkes i mødet med fagpersoner, der ikke 

kender eller vil anerkende betydningen af dét 
at tilhøre en kønsmæssig eller seksuel mino-
ritet. 

2021 blev også året, hvor vi fik en ny hjem-
løsestrategi i Danmark. Her er der grund til 
optimisme. Den kombinerede hjemløse- og 
boligaftale ‘Fonden for blandede byer –  flere 
billige boliger og en vej ud af hjemløshed’ 
tager udgangspunkt i viden og har sat et højt 
ambitions niveau med planer om grundlæg-
gende forandringer i det danske hjemløse-
system. Den markerer ifølge regeringen og 
aftalepartierne implementering af Housing 
First tilgangen i Danmark. Til det formål vil 
man tilvejebringe flere betalelige boliger, flytte 
fokus og økonomi væk fra de midlertidige 
herberger og hjælpe flere mennesker i eget 
hjem med social støtte. Ja tak. Nu skal vi blot 
se aftalen blive realiseret, og i den forbindel-
se vil jeg være opmærksom på, hvorvidt og 
hvordan også de særligt sårbare gadesovere, 
som vi arbejder med, bliver hjulpet indenfor. 
projekt UDENFORs bestyrelse har i forlængel-
se af hjemløseaftalens offentliggørelse drøftet 
den manglende opmærksomhed på psykisk 
sygdom, hvilket har foranlediget et åbent brev 
til Social- og ældreministeren, Sundheds-
ministeren samt relevante ordførere. Vi brin-
ger bestyrelsens brev Psykisk syge hjemløse 
skal prioriteres i psykiatriplanen på årsberet-
ningens sidste artikelsider.

Et andet emne, som – i hvert fald i min optik 
– glimrer ved sit fravær i hjemløseaftalen, er, 
hvordan vi som samfund skal forholde os til 
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de EU-migranter, som lever i hjemløshed i 
Danmark. Det nytter ikke, at vi lukker øjne-
ne for den elendighed, som et stigende antal 
hjemløse migranter befinder sig i, bl.a. fordi 
vi – som artiklen Nødherberger bør erstattes 
af helårstilbud – og en social indsats beskri-
ver – kun vil yde dem akut hjælp. Vi behøver 
i øvrigt heller ikke lukke øjnene. For med 
lanceringen af den europæiske platform for 
bekæmpelse af hjemløshed i juni måned har in-
stitutioner, regeringer (herunder den danske) 
og civilsamfund på tværs af EU forpligtet sig 
til at samarbejde på området. Jeg er begejstret, 
for nu har vi et værksted og den nødvendige 
økonomi til at tage problemet med hjemløs-
hed, herunder  mobile hjemløse EU-borgere, 
seriøst og ud vikle fælles løsninger.

Mens 2021 således har set fødslen af to store 
og ventede aftaler på hjemløseområdet, en 
dansk og en europæisk, er der et andet vigtigt 
københavnsk foretagende, lidt mindre i skala 
men af stor betydning for den enkelte, som 
er værd at bemærke. Uden at gøre opmærk-
somme på sig selv og uden at kny, når vejret 
er dårligt eller coronasmitten høj, tropper 
projekt UDENFORs frivillige op alle hver-
dage for at bringe et måltid mad og tilbud om 
socialt samvær ud til nogle af hovedstadens 
mest sårbare gadesovere. I fortællingen om 
vores frivilligindsats Når ingen andre ser, 
beskriver vi, hvordan de er med til at holde 
øje med situationen for nogle af de borgere, 
som ellers er overladt til sig selv i samfundet. 
I det perspektiv er frivilligindsatsen trygheds-
fremmende. 

I projekt UDENFOR går vi 2022 i møde med 
gåpåmod. Jeg synes, at vi står stærkt med de 
frivilliges engagement og ukuelighed samt en 
kompetent og støttende bestyrelse.  Desuden 
står jeg i spidsen for et hold af dygtige med-
arbejdere, der med hver deres faglighed 
arbejder for, at den fysiske og eksistentielle 
tryghed, som mange af os tager for givet, også 
skal gælde mennesker i gadehjemløshed. 



året i tal og tegninger
projekt UDENFORs vifte af aktiviteter for og med mennesker 
i gadehjemløshed er vanskelige at opsummere i tal. Her er 
nogle af de resultater fra året, som vi kan illustrere kvanti-
tativt. I 2021 har vi blandt andet:

Hjulpet ca. 160 personer, 
som er ramt af hjemløshed

Uddelt 8.980 måltider på gaden

Opbevaret personlige ejendele 
for 55 gadesovere 

Gennemført 2 nattetællinger 
af hjemløse gadesovere

Deltaget i 3 tværeuropæiske 
ERASMUS+ projekter

Afholdt 1 digitalt seminar 
om hjemløse kvinder for 
deltagere fra hele Europa

Udgivet 247 opslag på Facebook, 
Instagram, Twitter og LinkedIn

Afholdt 12 oplæg, 30 interviews, 
3 byvandringer og 2 infomøder for 
over 300 deltagere

Udarbejdet 2 rapporter, 15 hjemmeside artikler 
og 12 indlæg i danske og udenlandske medier

STATISTIK
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på bænken hviler 
de ømme fødder 
og tunge sind

Gadesoverne er på benene i timevis. De 
vandrer byen tynd og samler flasker, søger 
ly for regn og strøm til telefonen på bibliote-
ker, leder efter mad i skraldespande og hviler 
ømme fødder og tunge sind på bænke i parker. 
De bærer rundt på deres få ejendele i poser og 
har vigtige eller personlige genstande gemt i 
lommerne. Om natten søger de fleste tilflugt i 
mindre, oplyste og affolkede områder af frygt 
for myndighederne. Her kryber de ned i en 
sove pose på et stykke pap foran et butiksvin-
due, en fugtig madras i en park eller i ly af et 
telt i en skov og får ofte blot en kort og usam-
menhængende søvn. 

Hver dag spiser de i sociale tilbud eller spiser 
slet intet. De skal bevæge sig langt, og nogle 
gange betale, for at kunne gå på toilettet eller 
tage et bad. 

Uger, måneder eller år på gaden tærer på 
kroppen, og listen af somatiske lidelser blandt 
gadesoverne er lang. De døjer  eksempelvis 
med ubehandlet diabetes, leverskader og 

MÅLGRUPPE OG GADEPLANSARBEJDE
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hjerte problemer. De kæmper også med psy-
kiske lidelser fra angst og PTSD til svære 
skizofrenidiagnoser med paranoide forestil-
linger. Mange bliver udskrevet efter korte eller 
længere forløb på somatiske og psykiatriske 
afdelinger – alt for ofte tilbage til et liv på 
gaden. 

Det er mennesker, der ikke kan få den støtte, 
de har brug for fra det offentlige hjælpesystem 
eller som ikke selv har ressourcer til at opsøge 
hjælpen længere. Det er mennesker, der har 
oplevet så mange svigt og tillidsbrud i deres 
liv, at de har mistet håb om forandring og ikke 
længere tør række ud eller tage imod hjælp, 
når den endelig bliver tilbudt. Det er menne-
sker, som lever isoleret, men ofte ønsker sig 
det samme som alle andre: normalitet, at høre 
til og at have mennesker, der holder af dem i 
deres liv. 

Teksten om projekt UDENFORs målgruppe er et 
uddrag fra erfaringsopsamlingen “Hotelophold 
– en vej væk fra gaden”, som vi udgav i septem-
ber 2021. Find hele udgivelsen på udenfor.dk

Relationsarbejde på gadeplan

“When we manage to connect with people, 
we sit down and listen. Sharing a cup of 
coffee on a bench in a park, we listen to 
understand their individual circumstances, 
thoughts and needs. We ask questions 
but are careful not to be too interrogative. 
Meeting after meeting we get to know each 
other through conversation; this phase must 
not be rushed. It is about being curious 
about the person facing you, more than the 
ambition to fix her homelessness situation. 
Our goal is to build a social relationship and 
create trust as this is essential if we want to 
help our target group create positive change 
in their lives.”

Teksten er et uddrag fra projekt UDENFORs 
artikel i FEANTSA’s i magasin ‘Homeless in 
Europe’ i 2021.

Gadeplansarbejde i 2021

I 2021 har projekt UDENFOR etableret kontakt 
til og hjulpet i alt 160 hjemløse borgere med 
skadesreducerende tiltag såsom et tilbud om et 
måltid mad, et skab, nyt tøj, nyt udstyr, et bad, 
vejledning, samtaler eller samvær. Med en be-
villing fra Augustinusfonden kunne vi etablere 
et lager af soveposer og andet kvalitetsudstyr, 
som hjalp os i arbejdet for at forbedre hjemløse 
gadesoveres forudsætninger for at tage vare på 
sig selv.

Herunder har projekt UDENFORs gadeplans-
medarbejdere haft længerevarende, relations-
skabende forløb med 65 særligt sårbare hjem-
løse borgere, som kæmper med en kombination 
af sociale- og sundhedsmæssige problemer og 
som har et ikkeeksisterende eller konfliktfyldt 
forhold til det offentlige system samtidig med, 
at de lever på gaden. Disse forløb har haft til 
formål at nedbryde social isolation og give den 
enkelte mulighed for at forbedre sin livssitua-
tion. Foruden adskillige timers socialt samvær 
har projekt UDENFORs gadeplansmedarbejdere 
i 2021 bl.a. hjulpet gadesovere indenfor – på 
hotel, natcafe eller i egen bolig – brobygget til 
relevante hjælpeforanstaltninger, arrangeret re-
kreative aktiviteter væk fra gadens kaos, skaffet 
pas, ID, billetter, mobiltelefoner, møbler til ny 
lejlighed, lærred og malergrej samt sikret støtte 
før, under og efter indlæggelser på psykiatriske 
og somatiske hospitalsafsnit.

projekt UDENFOR arbejder for at nå menne-
sker, der ikke kan få den hjælp, de har behov 

for i systemet, eller, som af forskellige grunde, 
ikke selv opsøger hjælpen. Derfor tager vores 
gadeplansarbejde som oftest udgangspunk i en 
opsøgende indsats, hvor det er os, der kom-
mer til borgerne på gaden og ikke omvendt. 
Vi observerer byen og henvender os til svært 
udsatte gadesovere. I 2021 har flere bekym-
rede borgere desuden henvendt sig for at gøre 
opmærksom på mennesker, som sover i tunnel-
ler ved s-togstationer, som sidder alene uden 
læ og med ringe udstyr til at klare livet udenfor, 
eller som går hvileløst rundt på gaden og viser 
tydelige tegn på psykisk og/eller fysisk sygdom. 
Henvendelserne har medført, at gadeplans-
medarbejderne i løbet af året også har bevæget 
sig ud af København og eksempelvis arbejdet 
opsøgende i Farum, Værløse og Hellerup.

Fordeling af køn, alder og nationalitet blandt de 
65 længerevarende kontakter:
Mænd: 53
Kvinder: 12
(Til vores kendskab var 3 transkvinder og 
2 ikke-kønskonforme)

18-29 år: 7
30-49 år: 33
Over 50 år: 25

Danske: 19
Nordiske: 10
EU-borgere: 28
Øvrige: 7
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nødherberger 
bør erstattes 
af helårstilbud 
– og en social 
indsats

Vinterherberger for hjemløse migranter er 
nødløsninger på varige problemer – lad os 
prøve noget nyt.

“Ingen skal ligge og fryse ihjel på gaden i Dan-
mark.” Nogenlunde sådan lyder det hvert år 
ved vintertid fra politikere og organisationer, 
som bekymrer sig om de mennesker, der lever 
i gadehjemløshed. Og deres bekymring er reel. 
Det er fysisk ubehageligt og potentielt livsfar-
ligt at lægge sig til at sove udenfor, når grader-
ne falder til under frysepunktet. 

Ofte forlyder det da også, at der er sæsonbetin-
get pres på overnatningstilbud for mennesker 
i hjemløshed. Kulden presser mange til at søge 
indenfor – herunder nogle af de gadesovere, 
som ellers helst undgår herberger og natcafeer. 
For at imødekomme den stigende efterspørg-
sel opruster de kommunale og private aktører 
på hjemløseområdet hen over vinteren ved at 
etablere flere sengepladser på hjemløsetilbud-
dene. Derudover oprettes der såkaldte akut-
tilbud særligt tiltænkt udenlandske borgere 
i hjemløshed. De har nemlig, på grund af 
manglende dansk cpr-nummer, ikke adgang til 
mere varige tilbud som herberger, men må, når 
de nu befinder sig i hjemløshed, komme ind 
for en kort periode. Kun for natten og kun om 
vinteren, bevares. Sagen er bare, at situationen 
er akut hele året – der er brug for hjælp hele 
året. Og sådan har det været i lang tid.

Nødløsninger – år efter år
Lad os tage et kig tilbage. I kølvandet på 
EU-udvidelserne mod øst i 2004 og 2007 så 

FORMIDLINGSARBEJDE
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Danmark ligesom flere andre europæiske 
lande et stigende antal hjemløse migranter. De 
udøvede deres ret til fri bevægelighed inden 
for unionen, men fik aldrig foden ind på det 
danske arbejdsmarked. De modtog ikke hjælp 
eller vejledning af det danske system, og uden 
arbejde, netværk eller sikkerhedsnet endte de 
med tiden på gaden. Selv dér fik de ingen hjæl-
pende hånd fra den danske stat. Nærmere den 
kolde skulder. Logikken i flere partier på tværs 
af det politiske landskab gik på, at det ikke 
måtte blive attraktivt for udenlandske borgere 

at være hjemløs her til lands. Danmark skulle, 
som tidligere velfærdsminister Karen Jespersen 
(V) udtrykte det tilbage i 2007, ikke være “hele 
Europas varmestue”.

Hjemløse udlændinge har siden været en 
brandvarm kartoffel i moderne dansk social-
politik. For hvordan bevares et velfærdssam-
fund OG en stram udlændingepolitik i mødet 
med udsatte EU-migranter i gadehjemløshed 
og minusgrader? Den politiske udvej har 
gennem de seneste 10-15 år været forringelser 

af vilkår for hjemløse migranter i kombination 
med en nødløsning: Et tilbud om midlertidig 
overnatning i de koldeste måneder. 

De midlertidige vinterherberger tilbyder 
senge pladser, som regel på sovesale, hvor men-
nesker i hjemløshed – danskere og migranter 
på lovligt ophold – kan møde op hver aften 
og, hvis der er plads, overnatte. Næste morgen 
kan de få en bid mad, inden de straks må ud i 
kulden igen. Vinterherbergerne er ofte finan-
sieret via tilskud fra stats lige og kommunale 
projektpuljer og må (gen)etableres hvert år i 
november. Af den grund varierer faciliteterne 
kraftigt i kvalitet, og flere steder beror driften 
til dels på frivillig arbejdskraft. Nødherberget 
tilbyder i sin essens blot et minimum af hjælp.

Og hverken de hjemløse migranter eller de 
organisationer, der driver nødherbergerne, er 
tjent med modellen. Det er det danske sam-
fund i øvrigt heller ikke. 

Helårstilbud til hjemløse migranter
I ti år har projekt UDENFOR stået fast på, 
at hjemløse migranter ikke forsvinder af, at 
de bliver nægtet hjælp fra den danske stat. 
I  samme periode er der kommet flere hertil 
til trods for, at deres vilkår er blevet forrin-
get. Kriminalisering af overlevelsesstrategier, 
såsom tiggeri og at sove flere sammen i det, 
politiet kan vurdere som ‘utryghedsskabende’ 
lejre, stresser migranterne. Samtidig efterlader 
begrænset adgang til sundhedshjælp dem med 
udiagnosticerede og ubehandlede sygdomme. 
Det er et dårligt udgangspunkt, hvis vi vil have 

projekt UDENFORs arbejde 
med hotelophold i 2021

Med en eksperimenterende tilgang til socia-
le problemstillinger forsøger projekt UDEN-
FOR hele tiden at skabe ny viden og udvikle 
anderledes metoder, der kan hjælpe mål-
gruppen bedre. I forbindelse med coronakri-
sen begyndte vi i løbet af 2020 eksempelvis 
at optrappe og reflektere mere systematisk 
over brugen af hotel ophold i vores sociale 
arbejde. 18 borgere er siden blevet indloge-
ret på hotel, hvor de har modtaget hjælp og 
støtte af en gadeplansmedarbejder. 

Vi har indlogeret 10 borgere på hotel i 
2021. De fleste ophold har varet mellem 
to og otte uger og har blandt andet givet 
brugerne:

–  en pause fra gaden og fra de kortsigtede 
overlevelsesstrategier, 

–  bedre overskud til at træffe mere langsig-
tede beslutninger og få styr på praktiske 
foranstaltninger,

–  et sted at være frem mod en herbergs-
plads, et behandlingsforløb eller egen 
bolig,  

–  bedre mulighed for restituering i forbindel-
se med somatiske udfordringer, 

–  bedre overgang fra psykiatriske eller soma-
tiske indlæggelser, herunder fastholdelse 
af medicinsk behandling.
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Formidling af viden i 2021

Erfaringerne fra arbejdet med hotelophold 
blev i 2021 omsat til en erfaringsopsamling, 
som kan findes på udenfor.dk, hvor du også 
kan læse vores øvrige udgivelser. 

projekt UDENFOR formidler viden om hjem-
løshed, om social udstødelse i samfundet, 
om forholdene for landets gadesovere og om 
metoder, der kan forbedre deres situation. 
Vores formidling sker gennem oplæg og 
undervisning, i artikler på egne og i eksterne 
medier, via publikationer, i forbindelse med 
aktioner og events, når vi deltager i faglige 
netværk, og når vi udtaler os til pressen.

Vi har i 2021 formidlet viden om bl.a. kvin-
ders hjemløshed, gadesoveres problematik-
ker og vilkår, migranter i hjemløshed, ‘Dark 
Design’, vaccination af hjemløse borgere, 
kriminaliserende lovgivning og hjemløse 
borgeres møde med kommunen. Det har vi 
gjort til en bred skare af bl.a. skole- og gym-
nasieelever, studerende, andre aktører på 
hjemløshedsområdet, politikere, journalister 
og interesserede medborgere.  

Følg med på udenfor.dk, hvor du også kan 
tilmelde dig vores nyhedsbrev. På hjemmesi-
den, som vi lancerede med nyt design i sep-
tember 2021, finder du også en række nye 
vidensartikler om hjemløshed og udstødende 
faktorer i samfundet.

dem væk fra gaden og ud af hjemløshed. Er 
tiden ikke kommet til en ny strategi?

I snart to år har projekt UDENFOR eksperi-
menteret med at benytte hotelophold i vores 
arbejde med gadesovere i København. Ikke 
fordi det er koldt at sove på gaden, men fordi 
vi med et hotelværelse og en social indsats kan 
give dem et værdigt tilbud. Det er ikke (akut) 
opbevaring, men en stabiliserende indsats, som 
er udgangspunktet for, at den enkelte får bedre 
mulighed for at skabe positive forandringer for 
sig selv. Vi oplever imidlertid at støde hove-
det mod en mur, når vi har hjulpet hjemløse 
EU-borgere på hotel. For når de får det bedre 
og får fornyet håb og tro på, at de fortjener en 
bedre og anden tilværelse, er der ikke noget 
socialt tilbud på den anden side til dem. Og så 
er risikoen for at havne på gaden igen stor.

Tænk hvis vi kunne tilbyde dem en seng at sove 
i, alkoholbehandling, lægehjælp og dermed en 
pause fra konstant at tænke i overlevelsesstra-
tegier, så de fik andre og flere muligheder for 
at træffe beslutninger for deres liv – og vel at 
mærke hele året. 

I Danmark vil vi som bekendt nedbringe hjem-
løsheden ved at hjælpe flere danske borgere fra 
herberger og gaden ind i egen bolig – fordi vi 
ved, det virker. Hvis vi for alvor vil bekæmpe 
hjemløshed, må vi også inkludere migranterne 
på gaden. Og ikke kun når det er koldt.
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FØLER DU DIG TRYG I KØBENHAVN?

“Nej, jeg oplever, at folk ser ned på mig, fordi 
jeg er hjemløs. Dømmer mig, fordi jeg er hjemløs. 
Der er ikke plads til mig i byen.”  
– Gadesover

“Det er farligt at sove på gaden – man kan blive 
vækket, smidt væk og slået ned. Jeg ønsker en 
seng at sove i. Hele året.”  
– Gadesover



LGBT+ hjemløshed: 
flere lag af utryghed

De sidste fire år har regeringens “Handlings-
plan til fremme af tryghed, trivsel og lige 
muligheder for LGBTI+ personer 2018-2021” 
sat fokus på LGBT+ personers ret til en tryg til-
værelse – uden frygt for fordømmelse, eksklu-
sion eller overgreb. LGBT+ personer skal “være 
trygge ved at gå på gaden”. Men hvad med 
trygheden for LGBT+ personer, der  lever på 
gaden? 
 
I projekt UDENFOR har vi undertiden erfaret, 
at det kan være svært for hjemløse LGBT+ per-
soner at få den rette hjælp i det danske system. 
Og i øjeblikket lærer vi, hvordan hjemløse 
borgere, der identificerer sig inden for LGBT+ 
spektret, er i risiko for at opleve flere lag af 
utryghed, udstødelse og social isolation. Fx kan 
det at bo på et herberg for LGBT+ personer 
være forbundet med en skærpet bekymring for 
eksklusion fra andre brugere. Non-binære per-
soner har ikke adgang til kvindeherberger, men 
kan være ekstra udsatte i tilbud, der fortrins-
vis benyttes af mænd. Desuden tillader flere 
kvinde herberger ikke adgang for transkvinder, 
som har et ulige CPR-nummer. Det efterlader 
nogle i et limbo.

PROJEKTER

30 31
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“Jeg har ikke lyst til at være på herberg, for det 
gør mig utilpas. Men jeg vil heller ikke gøre 
andre utilpas. Jeg er bange for, at min tilstede-
værelse dér vil gøre andre utilpasse, især hvis det 
er kønsopdelte steder” – Gade sover fra projekt 
LGBT+ Hjemløshed.
 
Der findes endnu ingen videnskabelige under-
søgelser af hjemløshed blandt LGBT+ personer 
i Danmark. Men flere internationale studier 
 viser, at LGBT+ personer er overrepræsente-
rede blandt mennesker i hjemløshed. Rappor-
ter fra udlandet viser også, at mange hjemløse 
LGBT+ personer ikke søger hjælp hos tilbud 
som herberger, og at mange oplever diskrimi-
nation, når de gør (AKT 2021). 
 
Desværre har gruppen af særligt udsatte 
LGBT+ personer været overset i regeringens 
handlingsplan.
 
Nyt projekt om LGBT+ hjemløshed
På baggrund af en erkendelse af vores egen 
manglende viden og erfaring på området sø-
satte projekt UDENFOR i oktober 2021 Projekt 
LGBT+Hjemløshed. Formålet er dels at ind-
samle og formidle viden om emnet i en dansk 
kontekst, dels, gennem et opsøgende social-
fagligt arbejde, at få kontakt med og hjælpe 
LGBT+ personer, som oplever hjemløshed. 
Projektet har bl.a. fokus på den dobbelte stig-
matisering, hjemløse LGBT+ personer oplever, 
og den dobbelte eksklusion, de risikerer at 
opleve både i hjemløse- og LGBT+ miljøer. 

På kort tid er vi kommet i kontakt med flere 

borgere fra målgruppen, som vi har tilbudt 
hjælp og støtte og som har bidraget til pro-
jektets vidensindsamling. De er alle sammen 
udsatte gadesovere, og de er alle sammen unge. 
 
International forskning på området foku serer 
næsten udelukkende på netop unge LGBT+ 
personer, hvilket kan give det indtryk, at 
LGBT+ personer særligt er overrepræsenteret 
blandt hjemløse unge. Vi forholder os dog nys-
gerrige til, om denne formodning holder stik, 
eller om det udprægede ungefokus fx skyldes, 
at den yngre generation af LGBT+ personer 
har et andet sprog til at italesætte dette aspekt 
ved deres identitet. 
 
I projektet har vi besøgt herberger, natcaféer, 
krisecentre og andre relevante aktører på hjem-
løseområdet. Møderne har bl.a. haft til formål 
at afklare, i hvor høj grad hjemløsetilbuddene 
i deres arbejde med hjemløse borgere har blik 
for den udsathed, LGBT+ personer oplever, og 
hvorvidt stederne har nogen særlig viden eller 
særligt fokus på gruppen.
 
Fagpersoner efterspørger mere viden om 
målgruppen 
Det er tydeligt, at mange af de tilbud, der eksi-
sterer til hjemløse borgere, mangler viden om 
de udfordringer, LGBT+ personer står overfor. 
Det er ligeledes blevet tydeligt, at LGBT+ per-
soner ofte er usynlige i hjemløsemiljøer og til-
bud, hvor de formår at gå under radaren både 
blandt brugere og fagpersoner. Det gælder 
særligt for personer, som kan nedtone deres 
LGBT+ status ved fx at indordne sig  under 

de normer for køn og seksualitet der findes 
på stederne. Disse normer bygger oftest på en 
forventning om at brugerne i udgangspunktet 
er heteroseksuelle og ciskønnede. Flere fagper-
soner fortæller desuden, at det kan være svært 
at tale med borgerne om køn og seksualitet. 
Det kan betyde, at LGBT+ personers erfaringer 
og eventuelle traumer forbundet med at bryde 
normer for køn og seksualitet ikke bliver itale-
sat i samtaler med fagpersonerne, medmindre 
borgerne selv bringer emnet på banen. 
 
Vi har mødt stor velvilje og interesse fra de 
fagpersoner, vi har talt med. Flere efterspørger 
mere viden og udtrykker et ønske om at blive 
bedre til at imødekomme de LGBT+ personer, 
de møder i deres arbejde, og starte samtaler om 
køn og seksualitet med  brugerne. 
 
Forhåbninger til en fremtidig handleplan
I projekt UDENFOR er vi glade for, at regerin-
gen ønsker at forbedre levevilkår og tryghed 
for LGBT+ personer, som på mange områder 
har en dårligere sundhed og ringere trivsel 
sammenlignet med befolkningen som hel-
hed. Derfor glæder vi os over, at der er afsat 
penge til at udvikle en ny handlingsplan på 
LGBT+ området for 2022-2025. Vi håber, at 
den også vil udvikle og iværksætte indsatser 
rettet specifikt mod personer, som befinder sig 
i eller har erfaringer med hjemløshed. 

Projekter i 2021

I projekt UDENFOR starter vi løbende eks-
perimenterende projekter, som imødekom-
mer den udvikling, vi observerer på gaden 
og i samfundet. ‘LGBT+Hjemløshed’ er ét 
af disse projekter. I 2021 har vi også, med 
støtte fra Trygfonden, været beskæftiget med 
projekt Locker Room, hvor vi har sørget for, at 
gadesovere har kunnet opbevare deres ejen-
dele, tage et bad og sideløbende få  støtte 
og hjælp fra en socialfaglig medarbejder. 
Projekt Locker Room, der har været en del 
af projekt UDENFORs arbejde siden 2014, 
er pr. 31. dec. 2021 overdraget til væreste-
det Hugs and Food, som har været en nær 
samarbejdspartner i hele projektets løbetid. 
Vores erfaringer fra projektet vil blive udgivet 
i en rapport på udenfor.dk i løbet af foråret 
2022.

Det anslås, at 1 ud af 5 unge LGBT+ per-
soner oplever hjemløshed på et tidspunkt 
i  deres liv på europæisk plan (FEANTSA 
2020). I Storbritannien vurderes det, at 
LGBT+ personer udgør 24 % af den unge 
hjemløsebefolkning (AKT 2015). Find rap-
porterne på akt.org.uk og feantsa.org

Har du brug for at tale med en fagperson med 
LGBT+ kompetencer? 
Så er du velkommen til at kontakte Storm 
eller Nor, som driver projekt LGBT+Hjemløs-
hed. Find kontaktoplysninger på udenfor.dk 
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en utryghedsskabende 
lovgivning

Den aktuelle kriminalisering af hjemløse 
borgeres overlevelsesstrategier blåstempler 
en nedværdigende indstilling over for de 
mennesker i vores samfund, der er dårligst 
stillet. Det mener jurist og Ph.d. Pia Juste-
sen, der i 2021 har delt kontor med projekt 
UDENFOR.

I 2017 vedtog Folketinget et forbud mod at 
opholde sig i såkaldte ‘utryghedsskabende 
lejre’. Siden da har gade sovere risikeret at få en 
bøde og et zoneforbud alene ved at sove flere 
sammen. Ifølge loven kan det nemlig i sig selv 
være utryghedsskabende. Samme år vedtog 
Folketinget en skærpelse af straffen for ’utryg-
hedsskabende tiggeri’.

I projekt UDENFOR har vi erfaret, at et 
øget politisk fokus på at sikre, at mennesker 
i hjemløshed og fattigdom ikke opfører sig 
“utryghedsskabende” og til gene for andre 
borgere i byens rum, har skabt utryghed hos 
gade soverne selv. 

Vi har spurgt forsker og menneskerettig heds-
jurist Pia Justesen, hvad hun tror, kriminali-
seringen af hjemløshed er udtryk for, og hvad 
hun ser, lovgivningen kan få af konsekvenser.

INTERVIEW MED 
MENNESKERETTIGHEDSJURIST 
PIA JUSTESEN

SAMARBEJDE
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Hvorfor tror du, at vi i Danmark ser denne 
kriminalisering af samfundets mest udsatte 
borgere? 
“Overordnet skal man se kriminaliseringen 
af hjemløses adfærd i et større perspektiv. De 
sidste 20 år har vi i Danmark vedtaget lov-
givning, som primært har haft til formål at 
ramme udlændinge. I sommeren 2017, hvor 
lejrforbuddet og skærpelsen af straffen for 
tiggeri blev vedtaget, havde flere medier bragt 
historier om romaer, der slog lejr i Køben havn. 
Det står ikke direkte i lovteksten, men det blev 
italesat på Folketingets talerstol, at lejrforbud 
og tiggeriforbud skulle ramme udenlandske 
tilrejsende, og det samme står i lovbemærknin-
gerne. Intentionen bag lovgivningen er tydelig, 
og effekten er også, at det særligt er udenland-
ske hjemløse, som er blevet ramt. Her taler 
statistikken sit eget tydelige sprog.

En opgørelse fra Justitsministeriet viser nemlig, 
at der i perioden fra indførslen af lejrforbuddet 
til og med 2020 er rejst 554 sigtelser. I alt er 
423 af dem rejst mod folk fra Rumænien. En 
lignende opgørelse viser, at der i samme perio-
de var 68 fældende domme i sager om tiggeri. 
Ud af dem var 46 mod folk fra Rumænien.”

Hvis lovgivningen ikke skal ramme hjem løse 
borgere, hvorfor er kriminaliseringen så proble-
matisk?
“Det er vigtigt at holde fast i, at dem der i be-
mærkningerne kaldes ‘udenlandske tilrejsende’ 
står i en sårbar situation som hjem løse, mens 
de legitimt har arbejde eller søger arbejde i 
Danmark. Grundlæggende tror jeg heller ikke 

Forskningsprojekt om social 
eksklusion i det urbane rum

Pia Justesen er jurist med en ph.d. i menne-
skerettigheder. I regi af Aalborg Universitet 
er hun en del af forskningsprojektet Dark 
Design og social eksklusion i byens rum som 
undersøger, hvordan byrumsdesign og jura 
tilsammen medvirker til udstødelse af udsat-
te borgere i det offentlige rum. 

projekt UDENFOR er samarbejdspartner i 
projektet og bidrager med viden og erfa-
ringer fra det daglige arbejde på gaden i 
København, hvor vi de senere år eksempel-
vis har set en stigende udbredelse af dark 
design. 

Det fireårige forskningsprojekt er ledet af 
professor Ole B. Jensen og finansieres af 
Veluxfonden.

på, at vi løser sociale problemer ved at straffe 
og sætte folk i fængsel. Hvis lovgivningen er 
ment til kun at ramme udenlandske borgere, 
er den desuden udtryk for diskrimination, og 
det er i strid med vores forpligtelser om at sikre 
ligebehandling. De mennesker, der kommer til 
Danmark og måske i en periode bor på gaden 
og lever af at samle flasker, er ofte EU-borgere. 
De har ret til at være her. Ligesom vi som dan-
ske statsborgere har ret til at arbejde og at søge 
arbejde i andre EU-lande.

Jeg er også bekymret for den “spillover” effekt 
lovgivningen har i forhold til holdninger over-
for mennesker i hjemløshed mere generelt. 
Lovgivningen sender meget effektfulde signaler 
til hele befolkningen, som hører, at det at sove 
ude i lejre og at tigge er utryghedsskabende. 
Mange personer i hjemløshed både tigger og 
sover ude, uanset om de er udenlandske eller 
danske. Og med den situation de står i, er 
det udtryk for aktiviteter, som de ofte er helt 
afhængige af for at overleve. 

Når man laver en lovgivning, som siger, at det 
at sove udenfor eller det at tigge er utrygheds-
skabende, så er det snublende let at tænke, 
at den person som sover udenfor eller tigger 
er utryghedsskabende. Og så står vi med en 
lovgivning, som giver udtryk for, at bestemte 
personer i Danmark, nemlig de hjemløse, ska-
ber utryghed – lige præcis fordi de er hjemløse. 

Sådan tror jeg rigtig mange mennesker opfatter 
de signaler, lovgivningen sender. Og det risi-
kerer at skubbe til holdninger generelt. Altså 

holdninger om at de her mennesker er mindre 
værd, og at man måske af den grund synes, 
man kan tillade sig mere over for dem. Vi har 
en udvikling i Danmark med stigende hadfor-
brydelser i det hele taget. Derfor kan jeg blive 
bekymret for, om der på sigt også vil komme 
flere hadforbrydelser overfor mennesker i 
hjemløshed. Og om det, som ikke nødvendig-
vis har karakter af hadforbrydelser, men som 
mere handler om nedværdigene blikke, ord og 
småkrænkelser i hverdagen, vil blive mere ud-
bredt. Det er det, jeg hører fra de mennesker i 
hjemløshed, jeg er i kontakt med. At de i højere 
grad end tidligere oplever en nedværdigende 
attitude.”

Hvordan kan vi modarbejde en nedværdigende 
indstilling overfor mennesker i hjemløshed, som 
kriminaliseringen kan risikere at fremme?
“Først og fremmest mener jeg, at kriminali-
seringen skal afskaffes. Men indtil det sker, 
tror jeg, at vi kan finde nogle svar i menne-
skerettighederne. Når kriminaliseringen kan 
lade sig gøre, er det fordi vi ikke tænker på de 
personer, den rammer, som mennesker som 
du og jeg. Og når jeg siger “vi”, så er det os i 
majoritetssamfundet, jeg refererer til. Det er 
for mig at se den eneste grund til, at vi som 
samfund kan leve med, at folk, der i forvejen 
står i en ekstrem sårbar situation, mødes med 
fængsel og straf. Fordi vi ikke tænker på dem 
som nogen, der er ligesom os selv. I Danmark 
burde vi derfor i langt højere grad italesætte alt 
det, vi som mennesker har til fælles, fordi vi er 
mennesker. 
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Samarbejder i 2021 

I projekt UDENFOR arbejder vi aktivt på at 
skabe og indgå i bæredygtige samarbejder 
og netværk for vidensdeling nationalt og 
på tværs af landegrænser. Udover at være 
partner i forskningsprojektet Dark Design 
og social eksklusion i byens rum har vi i 
2021 deltaget i de tre ERASMUS+ projek-
ter: Homeless’s Open Dialogue, Women and 
homelessness og Psychologically informed 
Environments and Trauma Informed Care, som 
har givet os nye inputs til vores arbejde og 
styrket erfarings- og vidensdelingen med 
fagfolk i andre europæiske lande. 

Derudover er vi en del af Københavns 
Kommunes Transitprogram, hvor vi opsøger 
særligt sårbare hjemløse migranter og hjæl-
per dem med en transit til en mindre udsat 
position. Vi har i 2021 hjulpet målgruppen 
med bl.a. opbevaring af ejendele, vacciner, 
anskaffelse af ID, hotelophold og hjemrejser.

Vi har alle sammen behov for mad, drikke, 
søvn, sikkerhed, tryghed og frihed. Vi vil alle 
gerne være sammen med vores familie og 
venner. Vi vil gerne have en uddannelse og 
et arbejde, så vi kan forsørge os selv og vores 
nærmeste. Vi vil gerne leve et selvstændigt liv. 
Det er grundlæggende behov, som alle menne-
sker har. De er så grundlæggende, at verdens-
samfundet har fastslået dem som rettigheder 
i bindende internationale konventioner. En 
hjemløs migrant fra Rumænien har med andre 
ord de samme grundlæggende behov, som 
du og jeg har. Og de behov har vi i Danmark 
anerkendt som rettigheder ved at tilslutte os in-
ternationale menneskerettighedskonventioner, 
som vi har forpligtet os til at overholde. 

Hvis vi kunne blive bedre til at tale om men-
neskerettigheder som noget, der er udtryk for 
anerkendelsesværdige behov, som vi alle har 
tilfælles, så er vi godt på vej. Også i forhold 
til at finde løsninger. Jeg tror faktisk, der er 
 mange mennesker i Danmark, som gerne vil 
støtte op om en tilgang baseret på vores grund-
læggende fælles behov i stedet for som nu at 
sætte mennesker i fængsel.”
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når ingen andre ser
Mange gadesovere lever et isoleret og ube-
mærket liv i samfundet. De er – helt urime-
ligt – overladt til sig selv, og det er bl.a. det 
problem projekt UDENFOR forsøger at gøre 
noget ved. Organisationens frivil lige er uvur-
derlige for den ambition. Ved at sætte sig selv 
i spil, forholde sig og engagere sig, forstær-
ker de den sociale line,  projekt UDENFOR 
forsøger at kaste ud til de udsatte gadesovere, 
der er faldet igennem velfærdssamfundets 
sikkerhedsnet. 

På en bænk under et træ i København har 
Christopher* slået sig ned. Her sidder han 
alene, dag efter dag, og forlader sjældent sin 
plads. Når projekt UDENFORs mobile mad-
tilbud, Den Mobile Café, parkerer foran træet, 
rejser han sig roligt, tager imod et måltid, taler 
lidt og går så tilbage til bænken. 

Det er frivillige, der alle ugens hverdagsafte-
ner holder hjulene kørende på Den Mobile 
Café. I al slags vejr kører de ud i København, 
og på faste stop møder de gadesovere, der, 
som gæster i caféen, spiser sammen eller hver 
for sig. Imellem stoppene kører Den Mobile 
Café også opsøgende til gadesovere, som har 
svært ved at møde op på et bestemt sted på et 
fast tidspunkt. Eller til nogle, som har svært 
ved at opholde sig sammen med mange andre 
mennesker.

FRIVILLIGHED & DEN MOBILE CAFÉ
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Den Mobile Café

“Jeg tænker altid over næring, når jeg sam-
mensætter menuen i Den Mobile Café: at den 
er varieret og kan mætte i lang tid ad gangen, 
så de gadesovere, der spiser i caféen, kan få 
stillet helt praktiske behov via måltidet. Men 
jeg tænker også på de sociale behov, maden 
kan opfylde. Når jeg laver mad på mærkedage, 
tænker jeg i forberedelsen over, at gæsterne 
i caféen skal opleve et måltid, de forbinder 
med fællesskab og nærvær. På Mortens Aften 
serverede jeg eksempelvis traditionel and med 
rødkål, brune kartofler og andesovs. Mange har 
positive associationer forbundet med den mad 
og glæder sig hvert år til den. Det inkluderer 
også caféens gæster”, fortæller Liv Gruschy 
Kreiner, der er kok i projekt UDENFOR. 

9000 måltider mad på gaden
Den Mobile Café har siden 2006 dagligt bragt 
et varmt måltid, tilberedt af projektets egen 
kok, ud til borgere på gaden i København. 
Udover at sikre gadesovere en nærende skål 
mad er caféen et redskab til at skabe kontakt, 
lære særligt udsatte borgere at kende og afklare 
eventuelle hjælpebehov. I 2021 blev der uddelt 
8260 aftensmåltider og 720 morgenmadsposer 
i Den Mobile Café.

Frivillige i Den Mobile Café
Fra hun var 13 år gammel, har Selina jævnligt 
bagt en kage i forældrenes køkken på Frede-
riksberg og efterfølgende afleveret bagværket 
til projekt UDENFOR med ønsket om, at vi 
ville dele det ud på gaden via Den Mobile 
Café. I 2021 – nu 21 år gammel – har Selina 
lagt kagespartlen på hylden for selv at blive 
en del af Den Mobile Cafés i alt 35 frivillige 
medarbejdere.

Når de frivillige kommer med et varmt og 
velsmagende måltid mad, kommer de samtidig 
med tilbud om samvær – altid med respekt for 
den enkeltes ønsker. De taler og griner med 
gæsterne i cafeen og er et lyttende øre, hvis 
behovet opstår. De kender flere af gæsterne 
godt. De interesserer sig for dem, og det sam-
me gør sig ofte gældende den anden vej rundt. 
På den måde er de frivillige med til at bryde 
den so ciale isolation, der præger tilværelsen for 
mange af de mennesker, som projekt UDEN-
FOR arbejder med. 

Deres kendskab og engagement betyder også, 
at de bemærker, hvis situationen for gæsterne 
i Den Mobile Café ændrer sig. Efter turen på 
gaden, overleverer de frivillige deres observa-
tioner til projekt UDENFORs gadeplansmed-
arbejdere, som kan følge op dagen efter – eller 
med det samme – hvis observationer fra turen 
giver anledning til bekymring.

Det blev tilfældet med Christopher. I tre dage 
havde de frivillige lagt mærke til, at noget ikke 
var, som det plejede under træet. Han blev 
siddende på bænken, når de parkerede foran 
hans opholdssted. 

En gadeplansmedarbejder havde i en længere 
periode jævnligt besøgt Christopher og hjulpet 
ham med praktiske ting. Selvom ordvekslingen 
var begrænset, arbejdede gadeplansmedarbej-
deren på at opbygge en relation til Christopher, 
som han følte sig tryg ved, så de to på sigt 
kunne arbejde henimod, at hans livssituation 
kunne ændre sig. I lyset af de seneste dages 

erfaringer fra Den Mobile Café bad gadeplans-
medarbejderen de frivillige om at prøve at få 
Christopher til at rejse sig op, når de stoppede 
ved hans opholdssted.

At der var grund til den spirende bekymring 
blev bekræftet, da Den Mobile Café på ny 
trillede op foran træet. Christopher ville under 
ingen omstændigheder op at stå. Det viste 
sig, at han havde stærke smerter. Gadeplans-
medarbejderen blev tilkaldt, der blev ringet 
til Sociolancen**, og Christopher blev kørt på 
hospitalet.

Forløbet med Christopher er et eksempel på, 
hvor sårbar, utryg og uværdig tilværelsen kan 
komme til at se ud, når mennesker overlades til 
sig selv på gaden, hvor forværring af sociale og 
sundhedsmæssige problemer kan gå ubemær-
ket hen. Det er ikke mindst et eksempel på de 
frivilliges uvurderlige indsats. De serverer et 
måltid mad. De skaber relationer og samvær. 
Og de holder øje, når ingen andre ser – ikke for 
at overvåge eller kontrollere, men for at sikre 
sig at gadesoverne, efter omstændighederne, 
er o.k.

*Christopher er et opdigtet navn og vi har sløret 
markante kendetegn.

**Sociolancen er et tilbud til socialt udsatte 
borgere i Københavns Kommune, hvis pri mære 
behov er en socialfaglig indsats. Sociolancen yder 
sundhedsfaglig behandling og hjælper socialt 
udsatte borgere til det rette tilbud.
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FØLER DU DIG TRYG I KØBENHAVN?

“Nej. Og det går ud over min søvn. Jeg lægger 
mig helst ikke på gaden om natten, og det sted, 
hvor jeg låner en sofa i øjeblikket, føler jeg mig 
heller ikke tryg.”
– Gadesover
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psykisk syge hjemløse 
skal prioriteres i 
psykiatriplanen

En ny 10-årsplan for psykiatrien er under 
udarbejdelse. projekt UDENFORs bestyrelse 
har sat sig til tasterne og skrevet et åbent brev 
til de forhandlende politikere med en klar 
opfordring til at inkludere hjemløse borgere i 
planen. 

Kære social- og ældreminister Astrid Krag, 
sundhedsminister Magnus Heunicke samt 
Folketingets social-, sundheds- og psykiatri-
ordførere.

Regeringens nye hjemløseaftale, som samtidig 
er en boligaftale, indeholder flere gode initi-
ativer, der skal nedbringe antallet af hjemløse 
borgere gennem en Housing First-indsats. 
Men det sundhedspolitiske ben mangler. Hvis 
vi vil afskaffe langtidshjemløshed i Danmark 
kræver det, at behandlingen af psykisk sygdom 
blandt mennesker i hjemløshed forbedres 
markant. Med en 10-års plan for psykiatrien 
har politikerne en unik mulighed for at gøre 
netop det.

BESTYRELSE

ÅBENT BREV FRA BESTYRELSEN
D. 14. JANUAR 2022
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På en togstation i Københavnsområdet står 
Mogens og råber. Til forbipasserende og til 
nogen eller noget, andre ikke kan se. En gang 
imellem kører han med toget til den anden 
ende af Sjælland for blot at vandre mellem 
sæderækkerne undervejs. Han spiser kun lidt, 
finder mad i skraldespande og går hverken i 
bad eller skifter tøj. I perioder sover han på 
stationen i en sovepose, nogle gange bare på 
et stykke pap. Der står tomme flasker ved 
hans soveplads; han har et højt og bekymren-
de forbrug af alkohol. Han fremstår under-
tiden aggressiv og truende, og kommunens 
opsøgende medarbejdere synes at have opgi-
vet at få kontakt med ham – og dermed også 
muligheden for at tilbyde ham hjælp.

Mogens er en af de hjemløse borgere, vi 
ofte møder i projekt UDENFORs arbejde: 
en gadesover med svær psykisk sygdom, et 
livstruende forbrug af rusmidler samt andre 
helbredsproblematikker. Og hans livssituation 
er desværre en del af en alvorlig samfunds-
tendens.

Begrænset adgang til psykiatrisk 
 behandling
Andelen af mennesker i hjemløshed, der 
kæmper med psykisk sygdom, er både høj 
og stigende. Ifølge tal fra VIVE er andelen af 
hjemløse med psykisk sygdom steget fra 37 
procent i 2009 til hele 59 procent i 2019. Det 
er særligt svær psykisk sygdom, såsom skizo-
freni, og problemer med rusmidler, der do-
minerer sygdomsbilledet blandt psykisk syge 
hjemløse borgere. Det peger på, at psykisk 

sygdom ofte er med til at skubbe mennesker 
ud i hjemløshed – og at psykiatrien har svært 
ved at løfte opgaven, når det gælder socialt 
udsatte borgere. Erfaringerne fra projekt 
UDENFORs gadeplansarbejde i København 
vidner også om, at mange psykisk syge, hjem-
løse borgere ikke får rettidig eller tilstrækkelig 
psykiatrisk behandling.

Det er bl.a. derfor, at Mogens står og råber. 
Han får ikke den hjælp, som han har brug for. 
Egentlig har han flere psykiatriske indlæggel-
ser bag sig. Men de er som regel først kommet 
i stand, når hans situation er blevet akut, 
eller han er blevet vurderet så farlig for sine 
omgivelser, at politi eller andre myndigheder 
har grebet ind. Svært psykisk syge borgere 
som Mogens kan gå i lange perioder uden at 
få hjælp. I stedet er de overladt til en hvileløs 
tilværelse på gaden, hvor de er så forpinte, at 
de knap kan mærke deres krop og eksempel-
vis vandrer rundt i bare tæer om vinteren.

Generelt er adgangen til psykiatrisk udred-
ning og behandling vanskelig for hjemløse 
borgere. Det er kun få blandt denne gruppe, 
som kommer hos en praktiserende læge, 
hvorigennem en henvisning til psykiatri-
en typisk foregår. Når de selv møder op på 
akutmodtagelserne, oplever mange at blive 
afvist, ofte på grund af stof- eller alkoholaf-
hængighed. projekt UDENFORs gadeplans-
medarbejdere har adskillige gange måtte følge 
en borger til en psykiatrisk akutmodtagelse og 
insistere på, at vedkommende bliver indlagt.

Psykiatrien mangler viden om social 
 udsathed
De gange Mogens har været indlagt, har be-
handlingsforløbene typisk været korte. Enten 
fordi han er blevet udskrevet hurtigt igen, eller 
fordi han selv har forladt stedet i frustration og 
afmagt. Ofte sker det, fordi der mangler både 
ressourcer og viden til at hjælpe, rumme og 
forstå de mest socialt udsatte borgere i psyki-
atrien. Det skaber ubehagelige situationer, og 
det udgør en barriere for en god behandling. 
Mogens kæmper endvidere med en række fysi-
ske helbredsproblematikker, som ofte overses i 
den psykiatriske behandling, og som derfor er 
ubehandlede samt i risiko for forværring.

En gang imellem er Mogens blevet udskrevet 
til gaden, andre gange er udskrivningen fore-
taget i samarbejde med hans hjemkommune. 
Men da han hverken opholder sig i eller ønsker 
at være tilknyttet hjemkommunen, ender han 
dog oftest med at forlade det botilbud, han 
bliver udskrevet til.

De korte og utilstrækkelige indlæggelser, 
udskrivninger til gaden og manglende indsigt i 
social udsathed er symptomer på en psykiatri, 
der – desværre – har svært ved at hånd tere de 
mest psykisk syge.

Et siloopdelt velfærdssystem
Samtidigt er ansvaret spredt på mange hæn-
der. I dag er behandlingen af psykisk sygdom 
nemlig et regionalt anliggende, mens kommu-
nerne er ansvarlige for rusmiddelbehandling, 
ligesom den sociale støtte til udsatte borgere 

også er forankret her. Dette skaber en række 
problemer for hjemløse patienter med kom-
plekse støttebehov og særligt for dem, der både 
kæmper med rusmiddelafhængighed og psy-
kisk sygdom. De oplever at blive kastet rundt i 
systemet, hvor de afvises eller udskrives før tid 
i psykiatrien grundet rusmiddelproblematik-
ken og nægtes behandling på misbrugscentre-
ne på grund af psykisk sygdom.

Den velfærdspolitiske silotænkning resulterer 
i fragmenterede og ringe indsatser, som ikke 
“kun” risikerer at forværre situationen for psy-
kisk syge, hjemløse borgere, der ikke får den 
hjælp, de har behov for. Det er også en mangel 
ved hjemløseaftalen fra november 2021, der 
med Housing First vil hjælpe flere hjemløse 
danskere i egen bolig med fleksible og indivi-
duelt tilrettelagt sociale støtteordninger. Forsk-
ning i Housing First har nemlig entydigt vist, at 
indsatsen kun virker, hvis borgerne samtidigt 
får kvalificeret behandling af deres psykiske 
sygdom og rusmiddelafhængighed.

Behov for specialiserede og integrerede 
indsatser
Parterne bag hjemløseaftalen lægger vægt på, 
at kommunerne skal levere en tilstrækkelig og 
intensiv social indsats efter Housing First-til-
gangens specialiserede bostøttemetoder. 
Regi  onernes rolle er til gengæld til at overse og 
nævnes kun i forbindelse med etableringen af 
et nationalt partnerskab, som skal følge omlæg-
ningen af hjemløseindsatsen. Behandling af 
psykisk sygdom eller hvordan psykiatrien kan 
indgå i en samlet støtteindsats, indgår slet ikke 



5150

som opmærksomhedspunkt i aftalen – på trods 
af, at flertallet af hjemløse som nævnt kæmper 
med en psykisk sygdom. Det bekymrer os. 
For de gode intentioner bag en dansk Housing 
First-indsats rækker ikke til at reducere den 
langvarige hjemløshed, hvis ikke støtteindsat-
sen i den nye bolig involverer behandling af 
psykisk sygdom og ad den vej understøtter, at 
borgere med komplekse behov, herunder sår-
bare gadesovere som Mogens, bliver i boligen 
og kan skabe sig et godt liv her.

Vi anbefaler derfor, at der etableres en tvær-
faglig enhed, som opererer på tværs af det 
kommunale og regionale niveau, og som kan 
bygge bro mellem de sociale, somatiske og 
psykiatriske indsatser. Enheden bør kunne 
varetage specialiseret, ambulant, psykiatrisk 
behandling, stof- og alkoholbehandling samt 
socialfaglig støtte, der er tilpasset den enkelte 
og kan justeres undervejs. Denne enhed kan 
man vælge at indskrive i den nye hovedlov, 
da målgruppen som beskrevet har behov for 
sammenhængende indsatser som i dag vare-
tages af både regionale, kommunale og statslige 
enheder.

Hjemløshed handler om mere end manglen på 
en bolig, og svær psykisk sygdom er et af de 
centrale problemer, der ofte tvinger menne-
sker ud af hjemmet. Vi ved, at deres situation 
forværres markant på gaden. Indsatsen mod 
hjemløshed skal derfor prioritere psykiatrisk 
behandling, ligesom den 10-års plan for psyki-
atrien, som i øjeblikket forhandles, absolut ikke 
må glemme eller negligere hjemløseområdet.

Venlig hilsen 
Bo Heide-Jochimsen, 
direktør i projekt UDENFOR.
På vegne af projekt UDENFORs bestyrelse.

 

Bestyrelsen i projekt UDENFOR 
består pr. 1. dec. 2021 af: 

Forperson: Laila Walther – Direktør i LMS – 
Landsforeningen mod spise forstyrrelser og 
selvskade

Medlemmer:
Birthe Povlsen – Medlem af Dansk Social-
rådgiverforenings hovedbestyrelse og IFSW 
Executive Comittee

Charlotte Vange Løvstad – Lektor i socialt 
arbejde, Via University College

Jens Elmelund – Administrerende direktør i 
KAB

Lars Benjaminsen – Seniorforsker ved VIVE 
– Det Nationale Forsknings- og Analysecen-
ter for Velfærd

Robin Aagaard Jæger – Lærerstuderende ved 
VIA University College

Troels Boldt Rømer – Medicinstuderende, 
lægevikar og forsker i psykiatrien



54 55



5554

projekt UDENFOR sætter ind dér, hvor det 
offentlige, sociale sikkerhedsnet ikke er fin-
masket nok.

Dét har været grundideologien bag projekt 
UDENFORs arbejde, siden organisationen 
blev grundlagt af dr. Med. Preben Brandt i 
1996. Preben Brandt ville gøre noget ved den 
lidelse og uret, han fandt blandt hjemløse 
borgere, der var overladt til sig selv på gaden i 
Danmark. 

Lige siden har vi arbejdet med og for samfun-
dets absolut udstødte – mennesker, der lever en 
forpint og isoleret tilværelse i hjemløshed på 
gaden og ikke får den hjælp, som de har behov 
for. Organisationens daglige virke fordeler sig i 
to kerneopgaver, hhv. det socialfaglige gade-
plansarbejde samt indsamling og formidling af 
viden om udstødende faktorer og om hjemløs-
hed generelt.

Medmenneskelighed farver vores optik på og 
tilgang til de borgere, vi arbejder med. Ved 
at opsøge, lytte til og gøre opmærksom på 
gruppen af særligt sårbare hjemløse borgere, 
søger vi at forbedre forholdene for det enkel-
te menneske med respekt for deres behov og 
ønsker, og vi tror og insisterer på muligheden 
for positiv forandring hos alle.

Vores erfaring tilsiger, at der ofte er brug for 
skæve vinkler for at nå de mennesker, som står 
uden for samfundet. Med en eksperimenteren-
de tilgang til sociale forhold og problemstil-
linger forsøger vi hele tiden at skabe ny viden 
og udvikle anderledes metoder, der kan hjælpe 
målgruppen bedre. Derfor skaber vi løbende 
ad hoc projekter, som imødekommer den ud-
vikling vi observerer på gaden og i samfundet.  

For projekt UDENFOR er det afgørende, at vi 
tør være i opposition og gøre tingene ander-
ledes. Vi er fri af partipolitiske, religiøse og 
kommercielle interesser og anser det som 
vores pligt at føre en rettidig, troværdig og 
saglig samfundskritik, der dels kan oplyse den 
brede befolkning, dels informere og påvirke 
beslutningstagere. Samtidig arbejder vi aktivt 
på at samle aktører på hjemløseområdet og 
skabe bæredygtige samarbejder og netværk for 
vidensdeling nationalt og på tværs af lande-
grænser. 

projekt UDENFOR er en ikke-erhvervsdriven-
de fond, som udover en bestyrelse og ansatte, 
har en gruppe frivillige tilknyttet, som under-
støtter den socialfaglige indsats på gaden.

grundfortælling

PROJEKT UDENFOR

finansiering 
i 2021

Projekt UDENFORs aktiviteter er finansieret 
af offentlige og private midler. Den væsentlig-
ste del af organisationens omkostninger blev i 
2021 båret af en finanslovsbevilling på 6.3 mio. 
kr. Projekt UDENFOR har herudover modta-
get bidrag fra fonde, puljer, virksomheder og 
privatpersoner på i alt kr. 2.2 mio. 

Sådan brugte vi pengene:
Projektomkostninger: 6.280.800. 
Rejse- og repræsentation: 56.964. 
Auto: 67.260. 
Lokale: 598.863. 
Administration: 1.035.674.

Projektomkostninger 78%

Administration 13%

Lokaler 7,5%

Auto 0,8%
Rejser/repræsentation 0,7%

SÅDAN BRUGTE VI PENGENE
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tak for i år
Vi vil gerne sige stor tak til vores dygtige 
samarbejdspartnere, nysgerrige  studerende, 
opmærksomme medborgere og alle, der følger 
med i vores arbejde, interesserer sig for hjem-
løshed og ønsker at forbedre forholdene for 
de mennesker, der lever på gaden. Herudover 
skal der lyde en stor tak for at bidrage økono-
misk til projekt UDENFOR:

Alice Marie Mathilde Perssons Mindelegat
Augustinusfonden
Calldorado APS
Fondation Juchum 
Jespers Torvekøkken
Jobeffekt
Københavns Kommune
Lions Dragør
Nordea
Ove Arup & Partners Denmark
Parken (Air Group)
Simon Spies Fonden
Socialstyrelsen
Trygfonden
Veluxfonden
Alle privatpersoner, der har givet en  donation

Medarbejdere i 2021
Ledelse: Bo Heide-Jochimsen

Økonomi og HR: Annette M. Tullberg, 
Claus Jørgen Schou

Gadeplansteam: Christian Ridder, Lise Torp 
Burmester, Per Glad Fuglsbjerg, Sasha Dant-
ved, Storm Lillevang, Tabita Nyberg Hansen

Kommunikation, viden og fundraising: 
Anne Kirkegaard, Anne-Sofie Maini-Thorsen, 
Kirsten Skovlund Asmussen, Nor Voldum- 
Clausen 

Køkken: Liv Gruschy Kreiner 

Rengøring og vedligehold: Aigars Zemturis 
og Jozef Hubala 

Årsberetning 2021
Fonden projekt UDENFOR
Ansv. redaktør: Bo Heide-Jochimsen
Redaktion: Anne Kirkegaard (redaktør), 
 Anne-Sofie Maini-Thorsen og Kirsten 
Skovlund Asmussen
Med bidrag fra alle medarbejdere i projekt 
UDENFOR
Grafisk design: Lower East Design
Fotos: projekt UDENFOR og Lower East
Tryk: Eks-Skolens Trykkeri

Kontakt: info@udenfor.dk
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Find os
projekt UDENFOR
Ravnsborggade 2-4, 3. sal
2200 København N
info@udenfor.dk
www.udenfor.dk

Følg os
Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin
Nyhedsbrev: tilmeld dig på udenfor.dk

Støt os
Mobilepay: 345 203
Betal med kort eller start din egen 
indsamling: projekt.udenfor.dk
Flere støttemuligheder: udenfor.dk/støt


