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Projekt Udenfor kombinerer opsøgende 
gadeplansarbejde med indsamling og formidling 
af viden om hjemløshed og social udstødelse.



5

Formålet med Projekt Udenfors arbejde er 
at forbedre forholdene for samfundets absolut 
udstødte.
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Nye toner på 
socialområdet?

Danmarks nye regering vil noget andet for 
samfundets allermest udsatte borgere. Sådan 
lyder meldingen i hvert fald i det regerings-
grundlag, som blev præsenteret i december 
2022. Med værdighed som pejlemærke vil 
SVM-regeringen bl.a. sikre socialt udsatte 
borgere en bedre socialfaglig indsats, nytænke 
deres møde med “systemet” og stadig arbejde 
for at stoppe hjemløshed med udgangspunkt i 
Housing First-tilgangen.
 
Denne prioritering af marginaliserede borgere 
lægger sig i forlængelse af de gode initiativer, 
som vi har set på hjemløseområdet de  sidste 
par år. De tæller bl.a. den brede politiske aftale 
om en tiltrængt reformering af den samlede 
hjemløseindsats, udviklingen af et sundheds-
tilbud til socialt udsatte patienter og dansk til-
slutning til en europæisk platform til bekæm-
pelse af hjemløshed.    
 
Alligevel er jeg bekymret for den kommende tid. 
 
COVID-19 og den ængstelse og alenetid, som 
coronakrisen bragte flere i samfundet, er nu 
blevet afløst af høje energipriser, inflation og 
en presset privatøkonomi i mange hjem. 
 
Vi har et udfordret sundhedsvæsen og en psy-
kiatri, som ikke hænger sammen. Det mær-
ker vi i høj grad på hjemløseområdet – ikke 
mindst i Projekt Udenfor. Gadeplansteamets 
statusberetning for 2022, Vi bliver igen og 
igen bekræftet i, at godt socialt arbejde tager 
tid, vidner bl.a. om den ikke-eksisterende 
kontakt eller svingdørsrelation, som mange af 

BO HEIDE-JOCHIMSEN
Direktør i Projekt Udenfor

LEDER
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de mennesker, vi arbejder med, har til psykia-
trien. Det viser sig fx i en begrænset opsøgen-
de psykiatrisk indsats for at tilse mennesker 
i gadehjemløshed, vi ser det i de kortvarige 
akutindlæggelser, og når patienter uden bolig 
udskrives til gaden.
 
Og derude, i det offentlige rum, er mennesker 
i hjemløshed stadig udsat for fjendtligt design 
og kriminalisering. I snart ti år har vi gjort 
opmærksom på den eksklusion, som fx udøves 
igennem lovgivning, byrumsinventar og på tog-
stationer, der skubber og skræmmer mennesker 
i hjemløshed og andre udsatte positioner væk. 
Konsekvensen er, at de bliver utrygge, får svære-
re ved at tage vare på sig selv og får det dårlige-
re. Det er et rigtig ringe udgangspunkt, hvis vi 
skal hjælpe dem ud af hjemløsheden igen.
   
Vi står også stadig blot med en halv hjemløse-
reform. Den sociale del af den kombinerede 
bolig og hjemløseaftale er, her mere end et år 
senere, endnu ikke forhandlet på plads. Og 
vi har desuden til gode at se en tilpasning af 
aftalen, så også mennesker, der lever i gade-
hjemløshed, kan få gavn af den. 

Fra min stol ligger der således et stort arbejde 
forude for at skabe rammerne for en bedre og 
mere værdig indsats for mennesker i hjemløs-
hed og andre udsatte positioner. Ambitionerne 
stemmer i hvert fald ikke overens med ud-
gangspunktet.

Og det leder mig til temaet for denne årsberet-
ning: R e s o n a n s. Begrebet er typisk brugt 

i fysikkens verden til at beskrive forstærkning 
af lyd, men det kan også forstås som social 
overensstemmelse eller forståelse. At noget, et 
menneske siger eller gør, vækker genklang hos 
et andet, så de er på bølgelængde. Resonans er 
da også etableret som begreb inden for social- 
og samfundsvidenskaberne.
 
Vi leger med ordet i denne årsberetning og 
bruger resonans til at fremhæve de steder og 
situationer, hvor vi, i forbindelse med vores 
indsats i 2022, har identificeret meningsfulde 
relationer, fællesskaber og tilbud til mennesker 
i hjemløshed – ikke mindst hvor de mangler. 
 
Resonans er først og fremmest det positive 
modstykke til ’fremmedgørelse’, som var en 
gennemgående tematik i Projekt Udenfors un-
dersøgelse af LGBT+ personers erfaringer med 
hjemløshed, som vi afsluttede i september med 
rapporten Fremmedgjort. Oplevelser med frem-
medgørelse kendetegner flere af de hjemløse 
LGBT+ personers beretninger om relationen 
til deres familie, systemet og til dem selv. Det 
er voldsomme beretninger om ikke at blive set 
eller accepteret som de mennesker, de er. Om 
at være så meget “uden for” at velfærdssamfun-
dets hjælpeforanstaltninger ikke formår at se, 
lytte til og gribe dem; faktisk i mange tilfælde 
det modsatte. Leo Frost bekræfter og udfolder 
den problematik højt og tydeligt i gæsteindlæg-
get De Hjemløse Freaks, som vi er stolte over 
at kunne bringe i denne årsberetning. 

En anden vigtig pointe fra rapporten, som står 
i skarp kontrast til den mangel på resonans, 



14 15

LGBT+ personer møder i de sociale tilbud, er 
betydningen af at opdage og knytte bånd til 
mennesker, de kan spejle sig i. Det er fællesska-
ber, hvor de for første gang i lang tid oplever 
at være på bølgelængde – at resonere – med 
andre i forhold til deres køns- og/eller seksuelle 
identitet. Her har de fundet plads og inspira-
tion til at udleve de mennesker, de er. Det kan 
du læse om i artiklen ’Genklang og gyldighed 
i LGBT+ fællesskaber’.
 
Ordet ’fællesskab’ får til gengæld en bitter 
eftersmag, når vi vender blikket mod udsatte 
EU-borgere på gaden i Danmark. Som vi frem-
sætter det i teksten Lovprisning af europæisk 
fællesskab klinger hult på gaden, er der ingen 
overensstemmelse mellem visionerne for det 
europæiske samarbejde og den hjælp, vi reelt 
yder europæiske medborgere i Danmark, der 
lever i hjemløshed og gror fast på gaden – med 
al den dårligdom, det kan involvere. De har 
brug for hjælp men mødes af utilstrækkelige 
akuttilbud, en stadig mere og mere udstødende 
by og kriminalisering. I Projekt Udenfor siger 
vi det igen og igen, og vi bliver ved, indtil poli-
tikerne lytter: det er uværdigt og uholdbart.
 
Hjemløshed er mere end et nationalt problem, 
og hvis vi for alvor vil bekæmpe den i Dan-
mark, bliver vi også nødt til at kigge ud over 
egne grænser. Derfor har vi i Projekt Udenfor 
igen i 2022 prioriteret internationale samarbej-
der for at søge inspiration, dele observationer, 
eksperimentere og lære. I artiklen, Empower-
ment i praksis: Med afsæt i drømmen om en 
bedre fremtid, fortæller vi om én af de meto-

der, vi har udviklet med partnere fra andre 
europæiske lande. Målet med metoden er, at de 
mennesker, vi arbejder med, oplever, at de kan 
genkende sig selv i hjælpen, og at de støttes i at 
drømme og handle på egne vegne.

Tager jeg et kig indad, har vi i det forgangne 
år mærket, hvordan frivilligheden generelt har 
været under pres i samfundet, og vi har måtte 
bede de frivillige i Den Mobile Café om at 
træde ekstra til i perioder.

Med frivillighedens svære kår in mente fylder 
det mig med taknemmelighed, når jeg ser på 
den kerne af erfarne frivillige, som stadig får 
hjulene til at dreje rundt, samt de nytilkomne, 
der bringer fornyet energi til foretagendet. Re-
portagen, En efterårsaften med DMC, vidner 
om en ressourcefuld og selvstændig trup af 
frivillige, som formår at indføre nye kræfter 
i deres vigtige hverv og samtidig navigere 
komplekse, sociale situationer. Sammen med 
et tværfagligt hold af dygtige medarbejdere og 
en engageret bestyrelse er de årsagen til, at jeg 
er stolt af at stå i spidsen for Projekt Udenfors 
indsats for mennesker i gadehjemløshed i 2023.

God læselyst! 

PS: Den opmærksomme læser eller  trofaste 
følger har måske allerede noteret sig, at vi har 
fået opdateret vores logo. Samme  organisation, 
samme indsats, samme skæve vinkel på mange 
ting, men altså: Nyt logo.

“Det er bare svært at søge hjælp, når man ikke 
har det godt. Der er så mange ting, som man skal 
have gjort, og så får man ikke gjort noget som 
helst.”
Fra rapporten Fremmedgjort



Året i tal og tegninger
Projekt Udenfor arbejder på flere niveauer for at bekæmpe 
udstødende faktorer i samfundet og skabe bedre forhold for 
mennesker, der lever i hjemløshed. Det er aktiviteter, hvis 
direkte effekt eller betydning på længere sigt det kan være 
vanskeligt at sætte tal på. Her præsenterer vi nogle af de 
aktiviteter fra 2022, som vi kan opgøre kvantitativt. Vi har:

Hjulpet ca. 180 personer, 
som er ramt af hjemløshed

Uddelt 6.430 måltider på gaden

I et pilotprojekt hjulpet 10 LGBT+ 
personer med erfaringer med 
hjemløshed 

Gennemført 2 nattetællinger, hvor 
vi tæller gadesovere i København

Deltaget i 2 tværeuropæiske 
ERASMUS+ projekter

Afholdt 1 national konference 
om LGBT+ Hjemløshed med 
100 deltagere

Udgivet 188 opslag på Facebook, 
Instagram, Twitter og LinkedIn

Afholdt 18 oplæg, 33 interviews, 
6 byvandringer og 6 infomøder for 
over 500 deltagere

Udarbejdet 2 rapporter, 18 hjemmeside artikler 
og 14 indlæg i danske og udenlandske medier

STATISTIK
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Vi bliver igen og igen 
bekræftet i, at godt 
socialt arbejde tager tid

Projekt Udenfor arbejder for at nå mennesker 
i hjemløshed, der ofte lever socialt isoleret og 
ikke kan få eller ønsker at tage imod hjælp 
fra systemet, eller som af forskellige  grunde 
ikke selv opsøger hjælpen. Derfor tager 
vores gadeplansarbejde ofte udgangspunkt 
i en opsøgende indsats, hvor vi henvender 
os til målgruppen, ikke omvendt, tilbyder 
vores hjælp og herfra langsomt opbygger 
relationen. Og den indsats tager tid. Her er 
gadeplansteamets status på året, der gik, med 
nogle af de observationer, de har gjort sig.

I Projekt Udenfor arbejder vi ud fra ideen om, 
at det er nødvendigt at opbygge en god kontakt 
med de mennesker, vi møder på gaden, for at 
kunne hjælpe dem til en mindre udsat position. 
Det lykkes som regel, når vi tager os god tid til 
at være sammen med dem og lære dem bedre at 
kende. Arbejdet i 2022 har derfor, ligesom alle 
andre år, båret præg af vores to kerneopgaver: 
Skadesreducerende indsatser og relationsarbej-
de og ikke mindst den tid og tålmodighed, det 
indebærer at udføre de opgaver på bedste vis. 

MÅLGRUPPE OG GADEPLANSARBEJDE
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Udviklingen i byen og samfundet generelt har 
betydning for mennesker, der lever i gadehjem-
løshed, og kan både besværliggøre og lette vores 
indsats. I det følgende kommer vi med nogle 
eksempler fra 2022.

COVID-19
I starten af året blev coronarestriktioner op-
hævet. Det var positivt for mennesker, der 
tilbringer stort set alle døgnets timer på gaden, 
at der igen var adgang til offentlige rum såsom 
biblioteker og kirker, hvor der er mulighed for 
at få varmen, hvile benene, gå på toilettet eller 
oplade telefonen. 
 
Efter nedlukningen har flere biblioteker imid-
lertid skåret ned på deres bemandede åbnings-
tider. Det betyder, at mulighederne for inden-
dørs hvile for de af vores brugere, der ikke har 
et sundhedskort, er begrænsede. Samtidig har 
flere fastfoodkæder ikke længere døgnåbent, 
hvilket har fjernet nogle af de få lune, tørre og 
relativt trygge tilholdssteder, som vi ved, at per-
soner i vores målgruppe gør brug af om natten, 
når de ikke har adgang eller mentalt overskud 
til at benytte eksisterende overnatningstilbud.

Dark Design
Forskellige former for Dark Design har også 
i 2022 præget det urbane rum. Det betyder, 
at opholdssteder i byen som parkeringskæld-
re og togstationer, der tilbyder ly for regn og 
vind, bliver gjort utilgængelige for mennesker 
i hjemløshed. Det er ellers steder, som flere af 
dem, vi har kontakt til, bruger som led i deres 
overlevelsesstrategier på gaden.

Et af de argumenter, vi hører fra aktører, der er 
med til at opsætte Dark Design, er, at de ikke 
ønsker, at ’gaden bliver brugt som toilet’. Sagen 
er bare den, at adgangen til offentlige toiletter 
i byen er begrænset, især om vinteren, hvor fx 
Københavns Kommune holder flere toiletter 
vinterlukkede. Selv om Københavns Rådhus i 
2020 vedtog, at der ikke skulle være kommu-
nalt opsat Dark Design i København, ser vi 
alligevel, hvordan kommunale beslutninger 
direkte eller indirekte har indflydelse på tilste-
deværelsen af Dark Design i byen.  
 
Målgruppen og vores arbejde med dem
I 2022 har vi været i kontakt med flere danske 
borgere i hjemløshed, end vi har været de fore-
gående år. Det er selvsagt en tendens, vi vil hol-
de øje med i 2023. Lidt over halvdelen af vores 
brugere har dansk baggrund, og de er overre-
præsenterede blandt dem, som vi har eller har 
haft længerevarende relationer til. Fælles for 
dem er, at de har rettigheder i Danmark, men 
at de alligevel af forskellige årsager ikke får den 
hjælp, de behøver.
 
Vi gør fortsat brug af korte eller længere 
hotelophold som et redskab i vores arbejde. 
Når vi hjælper en person på hotel, er det ofte 
led i en akut skadesreducerende indsats, men 
det skaber også et godt udgangspunkt for det 
langvarige relationsarbejde. 

I 2022 har vi hjulpet syv personer på hotel. Én 
af dem benyttede opholdet til at restituere efter 
en operation i benet, mens det for en anden 
var med til at give et større overskud i en svær 

periode. For andre betød hotelopholdet fysisk 
og mental hvile til en krop, der oplevede store 
mængder af stress i forbindelse med livet på 
gaden. 

Flere af vores brugere har i 2022 formået at 
rykke mere permanent væk fra gaden. I løbet af 
året har vi hjulpet eller bidraget til at hjælpe 14 
personer indendørs. Nogle har fået en herbergs-
plads, mens andre selv har fundet boligløsnin-
ger, som vi har støttet op omkring. Enkelte er 
blevet boligindstillet gennem kommunen til 
almen bolig, skæv bolig eller et botilbud.

LGBT+ hjemløshed
I efteråret 2022 afsluttede Projekt Udenfor pi-
lotprojektet ’LGBT+ Hjemløshed’. Undervejs i 
projektet og efter dets afslutning har vi oplevet, 
at vores skærpede blik for LGBT+ personer har 
medført, at vi finder flere fra denne gruppe i 
vores opsøgende arbejde på gaden. 

Der gik ikke længe fra projektstart, til der var 
skabt kontakt til de første hjemløse LGBT+ 
personer. Vi har efterfølgende erfaret, at der 
både er behov for særlig opmærksomhed på 
denne målgruppe og langt mere viden om 
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Gadeplansarbejde i 2022

I 2022 har Projekt Udenfor etableret kontakt til 
og hjulpet ca. 180 mennesker i hjemløshed.

Med udgangspunkt i brugernes individuelle 
behov har vi fx hjulpet dem med nyt tøj, varme 
sokker, rygsække, støvler og telefoner. Vi har 
støttet op om at sikre, at deres sovegrej var i 
 orden, og gennem Den Mobile Café har vi ud-
delt nærende måltider og en varm kop te, kaffe 
eller kakao på gaden.

Af de 180 har 65 personer indgået i længere-
varende relationsskabende forløb. Forløbene 
har til formål at bryde social isolation blandt 
mennesker i gadehjemløshed og give den 
enkelte mulighed for at forbedre sin livssitua-
tion. Nogle brugere er i den forbindelse blevet 
hjulpet på hotel, natcafe eller i egen bolig. 
Derudover har vi faciliteret brobygning til andre 
relevante hjælpeforanstaltninger, arrangeret 

aktiviteter væk fra gaden, hjulpet med at (gen)
anskaffe ID, købt og flyttet møbler til ny lejlig-
hed samt støttet op før, under og efter psykia-
triske eller somatiske indlæggelser.

Fordeling af køn, alder og nationalitet blandt de 
65 længerevarende kontakter:
Mænd: 48
Kvinder: 14
Non-binær: 3
(Heriblandt er der til vores kendskab 8 LGBT+ 
personer.)

18-29 år: 6
30-49 år: 25
Over 50 år: 34

Danske: 36
Nordiske: 9
EU-borgere: 18
Øvrige: 2

deres særlige støttebehov for at kunne tilbyde 
dem den rette hjælp. Det gælder både i det 
offentlige system og blandt de private, sociale 
organisationer. 

Vi oplever i øjeblikket spirende opmærksom-
hed på LGBT+ hjemløshed blandt samarbejds-
partnere, som bl.a. henvender sig for sparring 
om konkrete brugere eller generel viden med 
henblik på at optimere deres indsats. Vi arbej-
der fortsat videre med målgruppen og ser frem 
til at kunne optrappe indsatsen i 2023, hvor vi 
starter et nyt LGBT+ projekt.

“Jobparat” i gadehjemløshed?
Vi har i 2022 desværre set eksempler på, at men-
nesker i gadehjemløshed bliver vurderet jobpa-
rate af jobcentrene. Det er i vores optik et udtryk 
for en bekymrende tilgang, som vidner om 
manglende indsigt i situationen for mennesker, 
der lever under ofte temmelig kaotiske vilkår 
på gaden. Vi kan som samfund ikke forvente, at 
nogen kan varetage et arbejde under de vilkår.

Konsekvensen for en af vores brugere har været, 
at han så sig nødsaget til at melde sig ud af kon-
tanthjælpssystemet for i stedet at leve på gaden 
uden indtægt. Det er en markant forværring af 
personens livssituation og muligheder.

Psykiatrisk hjælp til mennesker i 
gadehjemløshed
Psykisk sygdom er en fællesnævner for rigtig 
mange mennesker, der lever i gadehjemløshed. 
Det gælder også vores brugere. I lyset af den 
nye 10-årsplan for psykiatrien, har vi gjort os 

nogle tanker om den hjælp (eller mangel på 
samme), som vores brugere i 2022 har fået i det 
psykiatriske system: 

Vi har eksempler på brugere, som er blevet 
tilbudt gode, lange psykiatriske indlæggelser 
af 4-5 måneders varighed, hvor der også har 
været en langsigtet plan efter udskrivelsen. 
Fællesnævneren for disse forløb er en mere 
holistisk tilgang til personen, hvor man både 
får taget hånd om behandlingen af den psyki-
ske sygdom og også får etableret en hjælp til 
brugerens sociale situation. 

Sideløbende har vi dog mange erfaringer med 
brugere, der fx bliver tvangsindlagt og siden 
udskrevet til gaden efter korte indlæggelser. Det 
betyder, at de ikke modtager den nødvendige 
psykiatriske behandling og efterfølgende står på 
gaden igen i samme eller værre situation som 
før indlæggelsen. Det kan skade brugerens tillid 
til systemet, som lider (endnu) et knæk. 

Samtidig oplever vi udfordringer med, at 
psykiatrien ikke er til stede på gadeplan i det 
omfang, som i vores optik er nødvendigt. Det 
er svært at få tilset og vurderet de mennesker 
i gadehjemløshed, som vi er i kontakt med og 
meget bekymrede for. Det har den konsekvens, 
at nogle af de mest psykisk syge og socialt 
isolerede personer på gaden ikke modtager den 
nødvendige hjælp til at få det bedre og måske 
komme ud af hjemløshed.
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Lovprisning af 
europæisk 
fællesskab 
klinger hult på 
gaden

I Projekt Udenfors videns- og formidlingsind-
sats forsøger vi bl.a. at rette opmærksomhed 
på EU-borgere, der lever på gaden i Danmark. 
Det er ofte en barsk tilværelse, da skiftende 
regeringer har forsøgt at gøre deres situation 
i landet mere uudholdelig ved fx at begrænse 
adgangen til social- og sundhedshjælp. Det 
skrev vi om i tidsskriftet Social Kritik, der ud-
kom i april. Senere samme forår så vi, hvor-
dan det europæiske fællesskab, som danske 
politikere ikke vil stå ved, når det kommer 
til udsatte EU-borgere, blev hyldet af mange 
frem mod folkeafstemningen om en afskaffel-
se af forsvarsforbeholdet.

I juni 2022 kom afskaffelsen af det danske 
EU-forsvarsforbehold på stemmesedlen i 
Danmark. Ifølge Socialdemokratiet, det davæ-
rende regeringsparti, var det afgørende, at de 
europæiske lande stod sammen for at kunne 
forsvare vores fælles værdier. Sammenhold og 
fællesskab var nøgleord i kampagnerne hos de 
partier, der anbefalede et ja til afskaffelsen af 
forbeholdet.

Knap så meget sammenhold og fællesskab er 
på tale, når det kommer til at forsvare EU-bor-
gere mod fattigdom og hjemløshed i Danmark.

En del af de mennesker i gadehjemløshed, 
som Projekt Udenfor arbejder med, er udsatte 
EU-borgere, som er strandet på gaden i Dan-
mark. Som borgere i andre EU-medlemslande 
har de ret til indrejse og ophold i Danmark i en 
periode, men deres muligheder for at få hjælp 
er begrænsede. Vi er ofte vidne til en hurtig 

VIDENS- OG FORMIDLINGSARBEJDE
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og barsk social, fysisk og psykisk deroute som 
konsekvens deraf. Adgangen til social støtte, 
herunder overnatning på herberger, er betinget 
af lovligt ophold, som kan være svært at doku-
mentere, og uden en folkeregisteradresse har 
de kun adgang til akut sundhedshjælp.

I Projekt Udenfor tror vi på det europæiske 
samarbejdes potentiale. Ikke mindst fordi 
hjemløshed i dagens Danmark ikke kan forstås 
eller stoppes, uden at vi forholder os til situa-
tionen i landene omkring os. Men når vi siger 
ja til mere EU (som vi gjorde det i sommer) og 
de værdier, som ja-partierne fremhæver, at EU 
står for – humanisme, solidaritet og fællesskab 
– bør det afspejle sig i politikken herhjemme. 
Også når det kommer til udsatte EU-borgere i 
hjemløshed.

Ifølge det nye regeringsgrundlag er der brug 
for et stærkt Europa i en usikker verden. Ifølge 
Projekt Udenfor er der akut behov for, at et 
stærkt og forpligtende europæisk samarbejde 
også kan mærkes blandt de mennesker, der 
lever på gaden.

Tidligere i år skrev vi om situationen for de ud-
satte EU-borgere, vi møder i vores arbejde. Det 
kan du læse i indlægget på de følgende sider.

Ekstrem søvnmangel
Leverskade og hjerteproblemer
Social isolation, PTSD og svær skizofreni

Ovenstående er blot et udsnit af de alvorlige 
problematikker, som vi ser blandt mennesker, 
der lever i gadehjemløshed i Danmark. I Pro-
jekt Udenfor arbejder vi med dem, som efter 
vores vurdering har allermest brug for vores 
hjælp. Det er mennesker, der overlades til sig 
selv og deres elendighed på gaden og i samfun-
det. I de sidste 15 år har EU-borgere udgjort en 
stigende andel af målgruppen, og situationen 
er bekymrende. 

Fordi de er EU-borgere, har de ret til at være 
her, men deres sociale rettigheder er bundet op 
på lovligt ophold, som kan være svært at doku-
mentere. I praksis får de derfor ingen hjælp fra 
det danske system.

EU-borgere på gaden
Omkring 2007 begyndte organisationer i 
Køben havn at observere betydeligt flere 
EU-borgere på gaden. Tendensen afspejlede ud-
viklingen i andre europæiske lande, hvor man 
så et stigende antal hjemløse EU-migranter 
efter EU-udvidelserne mod øst i 2004 og 2007.

Det fik i 2007 den daværende velfærdsminister 
til at indskærpe over for den sociale sektor, at 
hjemløse udlændinge ikke måtte bo på danske 
herberger; fattige østeuropæere skulle ikke 
bruge Danmark som varmestue, lød udmel-
dingen. Det har i tiden efter været omstridt, 
hvorvidt EU-borgere har ret til at benytte 

Hjemløse 
EU-borgere 
gror fast og går 
til på gaden 
i Danmark

Formidling af viden i 2022

Projekt Udenfor formidler viden om hjemløs-
hed og social udstødelse, om forholdene for 
mennesker i gadehjemløshed og om metoder, 
der kan forbedre deres situation. Det gør vi 
gennem oplæg og undervisning, i rapporter, 
artikler og debatindlæg, og når vi deltager i 
faglige netværk. Ved i disse sammenhænge 
at række ud til, føre kritisk debat og indgå 
dialog med skoleelever, studerende, aktører 
på socialområdet, politikere, journalister mfl, 
arbejder vi for at mindske de udstødende 
faktorer i samfundet, der er medvirkende til, 
at mennesker havner i hjemløshed.  

I 2022 har vi bl.a. udgivet to rapporter og 
afholdt en konference. Vi har lavet under-
visningsforløb om relationsarbejde på 
Københavns Professionshøjskole, afholdt 
byvandring om Dark Design under Copen-
hagen Architecture Festival og sat hjemløse 
migranters ret til sundhedshjælp på dagsor-
denen i Region Hovedstadens Udsatteråd.

Er du interesseret i et oplæg? Eller vil du 
have besked om vores kommende events og 
udgivelser? Så følg med på udenfor.dk, hvor 
du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Projekt Udenfors udgivelser i 2022

Rapporten Fremmedgjort – en kvalitativ 
undersøgelse af LGBT+ personers erfaringer 
med hjemløshed præsenterer resultaterne 
fra vidensindsamlingen i pilotprojektet om 
LGBT+ hjemløshed.

Erfaringsopsamlingen Projekt Locker Room 
– mere end opbevaring beskriver vores erfa-
ringer med det kombinerede opbevarings- og 
sociale tilbud Locker Room.

https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/
http://udenfor.dk
https://udenfor.dk/wp-content/uploads/2022/09/18791_ProjektUdenfor_LGBT_Rapport_WEB.pdf
https://udenfor.dk/wp-content/uploads/2022/09/18791_ProjektUdenfor_LGBT_Rapport_WEB.pdf
https://udenfor.dk/wp-content/uploads/2022/09/18791_ProjektUdenfor_LGBT_Rapport_WEB.pdf
https://udenfor.dk/wp-content/uploads/2022/11/Locker-Room-rapport-web.pdf
https://udenfor.dk/wp-content/uploads/2022/11/Locker-Room-rapport-web.pdf
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offentligt finansierede tilbud som herberger 
og natcaféer – en rettighed, der blev slået fast i 
2014. Udgangspunktet i flere politiske partier 
har dog været, at det ikke må blive for attrak-
tivt for udenlandske borgere at leve i hjemløs-
hed i Danmark. 

Den tankegang er svær at følge, når man ken-
der til gadehjemløshedens udtryk.

Forpint og på vej væk
For de EU-borgere, som ankommer til Dan-
mark uden en bolig, eller som havner på gaden 
senere, tårner problemerne sig hurtigt op. De-
res situation forværres markant i takt med den 
tid, de tilbringer i hjemløshed. Livet på gaden 
er en belastning både fysisk og psykisk, og det 
skubber de hjemløse EU-borgere ud i en endnu 
mere marginaliseret og fastlåst situation.

De hjemløse EU-borgere, som vi møder i vores 
arbejde på gaden, kæmper med svær psykisk 
sygdom, social isolation, fysiske lidelser og et 
livstruende forbrug af alkohol og stoffer. For 
mange af dem er problemerne begyndt i hjem-
landet, og de fortæller os bl.a. om en barndom 
på børnehjem, overgreb og svigt i opvæksten, 
krigstraumer og sorg. De er ikke rejst til Dan-
mark for at udnytte det danske velfærdssam-
fund. Fælles for dem er, at de er på vej væk fra 
noget. De kunne lige så godt være fra Silke-
borg, for historierne er de samme, som dem 
vi hører fra danske borgere i gadehjemløshed, 
men de kommer fra Dresden, Warszawa, Lyon 
og Göteborg, og derfor får de ingen støtte.

Et absolut minimum af hjælp
Skiftende socialministre i Danmark har godt 
nok udtalt, at ingen mennesker skal være 
tvunget til at lægge sig til at sove udenfor om 
vinteren. Og den politiske løsning har gennem 
årene været at afsætte midler til midlertidige 
nødherberger i årets koldeste måneder. 

Nødherbergerne, der må etableres på ny hvert 
år i november, tilbyder sengepladser på sove-
sale, varierer i kvalitet, og flere steder beror 
driften til dels på frivillig arbejdskraft. 

De drives i bedste hensigt, men en madras 
på en sovesal om vinteren udgør ikke et 
tilstrækkeligt tilbud til mennesker i hjemløs-
hed. Nødherbergerne tilbyder overnatning, 
så hjemløse EU-borgere ikke skal dø af kulde 
på gaden i Danmark. Deres rolle er at løse en 
akut opbevaringssituation og ikke det alvorlige 
samfundsproblem med social marginalisering 
og hjemløshed.

I stedet for en hjælpende hånd får hjemløse 
udlændinge den kolde skulder. Eller de bliver 
mødt med straf.

Kriminalisering af hjemløshed
Efter en ophedet, offentlig debat vedrørende 
tilstedeværelsen af udenlandske gademigran-
ter i Danmark, ændrede regeringen i 2017 
ordensbekendtgørelsen med indførelsen af 
en såkaldt “lejrlov” og siden udvidelser af 
politiets beføjelser i den sammenhæng. Det 
betød, at politiet fik mulighed for at give en 
bødestraf på 1.000 kroner og et zoneforbud 

for en hel kommune til personer, der opholdte 
sig i det, der blev betegnet som en utrygheds-
skabende lejr.

Lovgivningen er en de facto kriminalisering af 
gadehjemløshed. Den er målrettet strategier, 
som mennesker i gadehjemløshed tager i brug 
for at komme igennem natten på gaden. Pro-
jekt Udenfor har i flere år anbefalet mennesker 
i gadehjemløshed at overnatte flere sammen 
og på befærdede områder. For så er hjælpen 
ikke langt væk, hvis de bliver overfaldet, al-
vorligt nedkølede eller syge. Lovgivningen har 
imidlertid bevirket, at flere sover alene og på 
afsides steder. Andre undgår helt at lægge sig 
til at sove om natten.

Sammen med den skærpede straf for tiggeri 
(også i 2017) har lejrloven langt overvejende 
ramt hjemløse EU-borgere fra Østeuropa end 
danske statsborgere.

Et alvorligt sygdomsbillede tegner sig på 
gaden
Flere hjemløse EU-borgere oplever fysisk 
udmattelse på grund af mangel på hvile og 
søvn, fordi de ikke tør lægge sig til at sove om 
natten. For andre er frygten for at blive anholdt 
en kilde til stress, angst og panikanfald. Men 
gruppens helbred skal også ses i et større per-
spektiv. En nyere undersøgelse af sundhedstil-
standen blandt hjemløse migranter i Danmark 
vidner om et bredt og alvorligt sygdomsbillede. 
Det hænger sammen med deres begrænsede 
rettigheder i Danmark.

Personer uden fast bopæl i Danmark har ifølge 
Sundhedsloven kun adgang til akut sundheds-
hjælp. Det betyder, at hjemløse EU-borgere 
eksempelvis ikke har adgang til kontrolbesøg 
hos en praktiserende læge eller udredning, op-
følgning og ikke-akut behandling i det danske 
sundhedsvæsen. De bliver jævnligt udskrevet 
til gaden efter et somatisk eller psykiatrisk 
hospitalsforløb, og flere går rundt med ube-
handlede sygdomme, som undertiden udvikler 
sig til smertefulde, akutte og behandlingskræ-
vende situationer.

Frit fald i velfærdsstaten
De hjemløse EU-borgeres tilværelse på gaden 
i Danmark kan beskrives som værende i frit 
fald, fordi der ikke er noget system til at gribe 
dem. Den opgave er overladt private og frivil-
lige organisationer, der sætter ind, hvor de kan, 
eller enkelte medarbejdere fx i sundhedsvæse-
net, der kæmper med systemet, som forhindrer 
dem i at gøre deres arbejde.

Den danske stat forholder sig til gruppen af 
hjemløse EU-borgere ved at gøre deres tilvæ-
relse i Danmark mere vanskelig, ved at frem-
medgøre dem og ved besvare deres overle-
velsesstrategier med straf. Men de kommer 
hverken ud af hjemløshed eller bliver færre af, 
at vi behandler dem dårligt.

Teksten er skrevet af Projekt Udenfor og udgivet som 
blogindlæg på Social Kritiks debatsider. Det er en forkor-
tet version af artiklen ’I frit fald’, som blev bragt i Social 
Kritik #165 (2022).

https://socialkritik.dk/debat/
https://socialkritik.dk/udsatte-liv/
https://socialkritik.dk/udsatte-liv/
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“På det tidspunkt havde jeg oplevet at blive 
smidt ud af min familie, fordi jeg var queer. Så 
jeg begyndte at gemme den del af mig selv væk. 
Det er ret voldeligt og skadeligt for ens psyke at 
være nødt til at gemme sig selv væk.”
Fra rapporten Fremmedgjort
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Genklang og 
gyldighed i 
LGBT+ fælles-
skaber

I efteråret 2022 udgav Projekt Udenfor 
rapporten ’Fremmedgjort’, der præsenterer 
resultaterne fra en kvalitativ interviewun-
dersøgelse af en gruppe LGBT+ personers 
erfaringer med hjemløshed i Danmark. 
Rapporten konkluderer, at der mangler 
viden, kompetencer og vilje til forandring i 
de sociale tilbud for at kunne møde LGBT+ 
personer i hjemløshed hensigtsmæssigt og 
tilbyde dem den rette hjælp. I teksten neden-
for fremhæver vi en anden vigtig pointe fra 
rapporten nemlig den befriende og opbyg-
gende betydning, det har for målgruppen, 
når de oplever at blive set og spejlet af andre 
mennesker.

I vores arbejde hører vi ofte om brudte sociale 
relationer, der leder op til og følger menne-
skers veje ind i og gennem hjemløshedssituati-
oner. Det er også tilfældet i vores undersøgelse 
af LGBT+ personers erfaringer med hjem-
løshed, hvor informanterne fortæller om en 
barndom og opvækst præget af svigt, afvisning 
og opgør i familien. Problemfyldte sociale 
relationer og dét (ikke) at kunne være sig selv 
sammen med andre er et centralt tema.

Flere af informanterne beskriver at være meget 
alene og føle sig ensomme, og de knytter det 
til den afvisning og manglende forståelse, 
som de oplever på baggrund af deres LGBT+ 
identitet. De betoner derfor også og italesætter 
det som en skelsættende begivenhed i deres 
liv, første gang de mødte og begyndte at knytte 
relationer til andre LGBT+ personer.

PROJEKTER
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at øge tilgængeligheden af dem for LGBT+ per-
soner i udsatte positioner. Flere af informan-
terne har nemlig givet udtryk for, at det var 
svært at vide, hvor de fandt disse fællesskaber, 
og hvordan de kunne blive en del af dem, mens 
de befandt sig i hjemløshed. En informant, 
som i en periode på fire år havde befundet sig i 
forskellige hjemløshedssituationer, ser tilbage:

“Jeg ville ønske, at der havde været et sted, hvor 
man kunne gå hen og være. Hvor man vidste, at 
der var trygt. Et queer-sted, hvor der var nogen, 
som godt kunne forstå, at man måske ikke selv 
vidste, om man var en kvinde eller en mand. 
Eller som forstod, at man i hvert fald ikke var 
hetero, uden at man nødvendigvis havde ordene 
til at beskrive præcis, hvordan man havde det.”

Mange af de hjemløse LGBT+ personer, som 
vi har talt med, er frataget eller har valgt at ofre 
den relative sikkerhed og omsorg, de fik i deres 
familie, for at kunne leve som de mennesker, de 
er. Derfor har fællesskaber, hvor de kan møde 
mennesker, der ligner dem, og har historier, der 
minder om deres, så væsentlig en værdi. For de 
er med til at bekræfte dem i deres valg og deres 
plads i verden. Og det giver dem et netværk, 
hvor sikkerhed og omsorg ikke er betinget af, at 
de skal undertrykke dele af deres identitet.

Teksten er en sammenskrivning af et afsnit i rapporten 
’Fremmedgjort – en kvalitativ undersøgelse af LGBT+ 
personers erfaringer med hjemløshed’.

Kærester på gaden
Nogle har mødt og dannet relationer til andre 
LGBT+ personer, der ligesom dem selv levede 
på gaden. I venskaber og romantiske relationer 
har de søgt trøst og fundet støtte baseret på 
fælles erfaringer med at være LGBT+ person 
og med at leve i hjemløshed. Informanterne 
fortæller, at den fælles referenceramme betød, 
at der var ting, de ikke behøvede at sætte ord 
på eller forklare hinanden.

Men mens fx kæresteforholdene på den ene 
side beskrives som positive, et sted med 
kærlighed, intimitet og omsorg, bar flere af 
relationerne også præg af de individuelle 
udfordringer, som begge parter kæmpede med 
og ikke fik professionel hjælp til at håndtere. 
Det kunne fx være psykiske lidelser, sociale 
problemer eller den stress, det ofte indebærer 
at leve i hjemløshed. 

Fællesskaber med ressourcer
Informanterne lægger også vægt på betyd-
ningen af at stifte bekendtskab med LGBT+ 
fællesskaber, hvor de andre personer ikke 
nødvendigvis havde erfaringer med hjemløs-
hed. Fælles for informanternes beretninger er 
centrale møder med en nøgleperson, der har 
faciliteret indgangen til disse fællesskaber.

Én beskriver fx, hvordan deres første møde 
med et andet menneske, der ligesom dem selv 
var nonbinær, blev startskuddet på en rejse 
ind i et LGBT+ miljø, der gav dem frihed til at 
være dem, de var. Her åbnede der sig en verden 
med en mangfoldighed af køn, hvor de opleve-

de, at der var plads til at udforske egen kønsi-
dentitet uden at føle skam.

En anden fortæller, at mødet med en drag-
queen under Priden i København var første 
gang i lang tid, han oplevede at blive set. Draq-
queenen gav ham opmærksomhed og omsorg, 
og igennem hende blev han introduceret for 
andre LGBT+ personer heriblandt nogle, der 
ligesom ham selv er brune.

Han blev en del af en vennegruppe, hvor han 
kunne spejle sig i de andres LGBT+ identitet 
men også deres erfaringer med at være ikke- 
hvide i en hvid majoritetskultur. Han beskriver 
det som helende for de oplevelser med dis-
krimination, som han har været udsat for på 
baggrund af hans hjemløshedssituation, hans 
hudfarve og hans LGBT+ identitet. Hans nye 
venner udviste en forståelse for, at udsathed 
kommer i flere former, fx hjemløshed, og flere 
af dem var et sted i livet, hvor de kunne tilbyde 
deres støtte og skubbede på for at få ham til at 
række ud efter hjælp.

Eksemplerne fra rapporten vidner om, at mødet 
og relationerne med andre LGBT+ personer har 
haft en forløsende og opbyggende betydning. I 
disse relationer og fællesskaber har informan-
terne fundet et trygt rum med plads til at udleve 
og udvikle deres identitet, og her har de oplevet 
et tilhørsforhold, som mange har manglet. 

Adgang til LGBT+ miljøer
Den afgørende betydning, som LGBT+ fælles-
skaber altså kan have, understreger behovet for 

Eksperimenterende projekter i 2022

Projekt Udenfor udvikler og igangsætter løben-
de eksperimenterende projekter, som har til 
formål at imødekomme nye problemstillinger 
relateret til hjemløshed eller finde nye måder at 
arbejde for og med mennesker i hjemløshed på.

Fra 2021 til 2022 har Projekt Udenfor drevet 
et etårigt pilotprojekt om LGBT+ personers 
erfaringer med hjemløshed. Formålet var dels 
at udforske, om der var behov for en målrettet 
social indsats og i så fald at kvalificere denne 
indsats ved at kende problematikken bedre. 
Dels at skabe opmærksomhed på og viden om 
LGBT+ hjemløshed i Danmark. 

I det tværfaglige pilotprojekt har en gadeplans-
medarbejder og en vidensmedarbejder hhv. 
lavet opsøgende, socialfagligt arbejde på gaden 
med personer i hjemløshed, der bryder med 

normer for køn og seksualitet, og indsamlet 
viden om de særlige problemstillinger og udstø-
dende faktorer, gruppen oplever. På tværs af de 
to indsatser har pilotprojektet været i kontakt 
med 15 forskellige LGBT+ personer med erfa-
ringer med hjemløshed, hvoraf ti har indgået i 
socialfaglige støtteforløb, og syv har bidraget til 
undersøgelsen som interviewpersoner. 

Erfaringerne fra pilotprojektet har bl.a. tydelig-
gjort, at medarbejdere på hjemløseområdet 
har behov for mere viden om målgruppen og 
kompetencer til at kunne tilbyde en kvalificeret 
indsats. Derfor er vi glade for, at VELUX FON-
DEN har bevilget midler til, at Projekt Udenfor 
fra 2023 og tre år frem kan fortsætte det vigtige 
arbejde med og for LGBT+ personer i hjemløs-
hed. Fokus vil i det nye projekt være at viderefø-
re den målrettede indsats på gadeplan og sikre 
vidende og kvalificeret hjælp til gruppen.
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Empowerment i praksis: 
Med afsæt i drømmen om 
en bedre fremtid

I Erasmus+ projektet ’HOOD – Homeless’s 
Open Dialogue’ har Projekt Udenfor sam-
men med partnere fra fire forskellige lande 
tilpasset metoden ’Enabling Co-planning’ i 
arbejdet med mennesker i hjemløshed. Meto-
den er inspireret af dialogisk praksis og søger 
gennem brugerinddragelse at skabe en mere 
ligeværdig relation mellem den, der hjælper 
og den, der hjælpes. 

“Han sagde, at jeg var en oase i en ørken af 
stigmatisering. Så smilte jeg lidt over det på en 
og samme tid poetiske og triste i den sætning.”

Ordene kommer fra Projekt Udenfors gade-
plansmedarbejder Tabita Nyberg Hansen. 
Hun har lige interviewet en af de brugere, som 
hun har arbejdet med i 2022. Formålet med 
interviewet var at få hans perspektiv på den 
hjælp, som han er blevet tilbudt gennem deres 
kontakt og relation.

“Han sagde bl.a., at det var rart, det ikke skulle 
være et rollespil mellem os. At det desværre er 

SAMARBEJDE
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sådan, han før har oplevet det med andre so-
cialarbejdere, fordi kontakten var for institutio-
naliseret og bureaukratisk” fortæller Tabita om 
interviewet og fortsætter: 

“Jeg tror, han bl.a. mærker den hjælp, han 
har fået af mig som kontrast til dét, fordi vi 
ikke taler om hans hjemløshedssituation hele 
tiden, men også bare taler om småting. Det 
kan være film, vi har set, eller musik, vi kunne 
tænke os at høre. Relationsarbejdet handler 
også om ikke at have for travlt med at ’fik-
se’ nogens situation og bare være til stede i 
kontakten.”

Afsæt i brugerens egne ønsker for fremtiden
Siden 2020 har Projekt Udenfors gadeplans-
medarbejdere som led i Erasmus+ projektet 
’HOOD – Homeless’s Open Dialogue’ været 
særligt opmærksomme på, hvordan de i deres 
daglige arbejde anvender brugerinddragelse 
og ’dialogisk praksis’ – vigtige dele af det, der 
i daglig tale i Projekt Udenfor går under den 
brede betegnelse ’relationsarbejde’. 

Det er metoden ’Enabling Co-planning’, som 
har været udgangspunktet for den særlige op-
mærksomhed. Metoden er oprindeligt udviklet 
til mennesker med handicap, og den går kort 
sagt ud på at tillægge en brugers fremtidsdrøm 
gyldighed, ved at drømmen bliver udgangs-
punktet for den indsats, som socialarbejder og 
bruger i fællesskab taler sig frem til.

Med start i fremtidsdrømmen arbejder bruger 
og socialarbejder sig baglæns for at tegne de 

skridt, der kan føre dertil. Det er de skridt, 
som indsatsen bygges op over. Det er brugeren 
selv, der vurderer, hvad der skal handles på og 
i hvilken rækkefølge. Det er også brugeren, der 
sætter rammen for møderne med socialarbej-
deren: Hvor, hvornår og hvor tit, de afholdes. 

Sådan gik det fx i forløbet med “Kurt”. Han 
havde i et års tid sovet i en busk i en park, da 
gadeplansmedarbejderen mødte ham. Gade-
plansmedarbejderen og Kurt mødtes med 
jævne mellemrum tæt på hans sovested. I mø-
derne fortalte han, at han drømte om at sejle til 
Indien. Sammen fandt de frem til, at det i første 
omgang ville kræve nogle penge, så han kunne 
spare op til rejsen. De kontaktede kommunen, 
så han kunne få den kontanthjælp, han havde 
ret til. Forinden havde Kurt i en periode ikke 
haft nogen økonomi og blot levet af det, som 
andre mennesker gav ham, når de gik forbi 
ham i parken.

Det kan lyde simpelt at lade drømmen om 
fremtiden være det centrale i indsatsen og at 
lade den person, man søger at hjælpe, selv sæt-
te rammen for kontakten. Men i mange tilfælde 
har mennesker i hjemløshed ikke selv magten 
over tid og sted for møder, der skal afholdes 
for at de kan modtage hjælp, boligløsninger og 
handleplaner for deres livssituation og fremtid. 

Ved at fokusere på fremtidsdrømmen som 
det guidende princip forsøger metoden i 
HOOD-projektet at konkretisere, hvordan so-
cialarbejdere kan arbejde med empowerment i 
praksis. Målet er, at personen oplever ejerskab 

over eget liv, kan genkende sig selv i hjælpen og 
støttes i at handle og drømme på egne vegne.

Selv om det er værdier, som Projekt Udenfor i 
det opsøgende gadeplansarbejde er vant til at 
praktisere, er det langt fra alle dele af metoden 
udviklet i Erasmus+ projektet, der har været 
meningsfulde at implementere. 

“Det er svært at tænke på fremtiden, når man 
står og fryser her-og-nu”
En del af metoden indebærer at afholde ’åbne 
møder’ – et koncept, som er inspireret af den 
finske psykolog Jaakko Seikkulas tilgang ’Åben 
dialog’. Åbne møder forstås i projektet på to 
måder: Dels skal socialarbejderen gå åbent ind 
i mødet uden prædefinerede løsninger, strate-
gier og mål for, hvad relationen skal ende med. 
Dels skal de rum, hvor der før er blevet afholdt 
møder om brugeren uden deres tilstedeværel-
se, fx mellem to socialarbejdere, åbnes op, så 
også brugeren selv og vedkommendes eventu-
elle netværk kan deltage. 

At invitere netværket og brugeren ind i 
socialarbejderens ’maskinrum’ og lade deres 
fortolkning af situationen informere indsatsen, 
på lige fod med socialarbejderens, er en af de 
måder, ’Enabling Co-planning’ søger at omfor-
dele magt i hjælperelationen.  

Men det er svært at afholde netværksmøder 
for og med mennesker, hvis sociale netværk er 
smuldret. 

Projekt Udenfor arbejder med mennesker 

i gade hjemløshed, som oftest lever i social 
isolation. Nogle har levet sådan i flere år. Det 
er sjældent, at de har tæt kontakt til nære 
relationer eller har et personligt netværk med 
ressourcer til at engagere sig i deres situation.

Derfor har åbne møder i Projekt Udenfors ind-
satser i stedet inkluderet de fagpersoner, som 
vores brugere er i kontakt med eller ønsker 
kontakt til, og møderne finder sted lige præcis 
dér, hvor brugeren ønsker det.

Efter Kurt, i samtaler med gadeplansmed-
arbejderen, havde besluttet at søge om kon-
tanthjælp, mødtes de to fx med kommunens 
medarbejder, der kunne sætte processen i gang. 
Møderne foregik ikke på et kommunekontor 
men i parken nær hans sovested. En anden 
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Samarbejder i 2022

I Projekt Udenfor arbejder vi aktivt på at skabe 
og indgå i samarbejder og netværk for videns-
deling nationalt og på tværs af landegrænser. 
Det gør vi bl.a. for at få nye perspektiver på 
egen praksis; sammenligne målgrupper, vilkår 
og faglige tilgange; søge inspiration og dele 
bekymrende tendenser; eksperimentere, lære 
og ultimativt blive klogere. 

Hjemløshed og udstødelse i Danmark rækker 
ud over vores nationale grænser, og derfor 
prioriterer vi også internationale samarbejder. I 
2022 har vi deltaget i to ERASMUS+ projekter: 
Hood – Homeless’s Open Dialogue og Psychologi-
cally Informed Environments and Trauma Informed 
Care, som har informeret vores indsats og styr-
ket erfaringsudvekslingen med fagfolk i andre 
europæiske lande. 

Derudover er vi partner i forskningsprojektet 
Dark Design og social eksklusion i byens rum, 
som undersøger, hvordan byrumsdesign og jura 
tilsammen medvirker til udstødelse af social 
udsatte borgere i det offentlige rum i Danmark. 

Lokalt er vi bl.a. en del af Københavns Kom-
munes Transitprogram, hvor vi hjælper særligt 
sårbare hjemløse migranter med at bevæge sig 
til en mindre udsat position. Det kan eksempel-
vis være hjælp i forbindelse med en hjemrejse, 
hvis det er det, personen ønsker, som bl.a. 
inde bærer anskaffelse af papirer og ID, stabi-
lisering og forberedelse af turen hjem. Dertil 
sidder vi i en række praksisnetværk med andre 
sociale aktører i København.

bruger ønskede at mødes med sin sagsbehand-
ler for at tale om boligløsninger. Men det skulle 
foregå sammen med gadeplansmedarbejde-
ren og i lokaler hos et værested, som kvinden 
regelmæssigt benyttede sig af.

En vigtig tilpasning af metoden til arbejdet 
med mennesker i gadehjemløshed har også 
været i forbindelse med fremtidsdrømmen. 
At spørge en person, der ikke engang kender 
sit næste sovested, hvor de ser sig selv om fem 
eller ti år, som metoden i Erasmus+ projektet 
ellers foreskriver, har ofte virket irrelevant i 
situationen.

“Det er svært at tænke på fremtiden, når man 
står og fryser her-og-nu. Samtidig er det for 
mange en privatsag, hvad de drømmer om. 
Hvis jeg spørger om det som det første i en ny 
kontakt, kan jeg ende med at skubbe personen 
væk. Eller også svarer personen bare det, de 
tror, jeg som socialarbejder vil høre, netop 
på grund af det magtforhold vi jo forsøger at 
rykke ved”, fortæller gadeplansmedarbejder 
Christian Ridder og fortsætter: 

“Det har først virket at lade drømmen være 
det styrende for min indsats, når sikkerhed og 
tillid er på plads. Og det tager tid. Samtidig kan 
en drøm om fremtiden for vores målgruppe 
også være en drøm om, hvordan i morgen ser 
ud. Det er det, der virker mest relevant for 
dem, jeg arbejder med.”

Nye ord og nyt blik på samme praksis
Der er ingen ’one size fits all’ model i arbejdet 

med mennesker i hjemløshed, og det er ikke 
ligetil eller altid gavnligt at overføre en meto-
disk tilgang fra én målgruppe til en anden. Af 
samme grund har det som med alt andet socialt 
arbejde været vigtigt, at metoder og tilgange fra 
HOOD-projektet er blevet tilpasset efter de be-
hov og levevilkår, der gælder for målgruppen i 
de forskellige projektpartneres lande. Den flek-
sibilitet er i øvrigt også at arbejde “dialogisk”.

Projekt Udenfors gadeplansmedarbejdere har 
samme praksis og tilgang, når de går på gaden, 
som før Erasmus+ projektet. De er stadig gæ-
ster i gadesovernes vante omgivelser og udviser 
respekt for deres rutiner ved at tage kontakt 
under de forhold, der virker mest hensigts-
mæssige. Og de bygger stadig bro til relevante 
hjælpeforanstaltninger, når det er dét, perso-
nen ønsker hjælp til.

Deltagelsen i HOOD-projektet har til gengæld 
givet et nyt blik og nye ord til at beskrive en 
næsten 30 år gammel tilgang i Projekt Udenfor. 
Det har givet anledning til at se indad, forhol-
de os til egen praksis og sammenligne og dele 
vores erfaringer på tværs af landegrænser med 
andre organisationer, der søger at forhindre 
udstødelse og bløde op for konsekvenserne af 
den. Det er præcis sådanne refleksioner, som 
internationalt samarbejde kan være med til at 
kickstarte. 

Du kan læse mere om Erasmus+ projektet ’HOOD – 
Home less’s Open Dialogue’ og finde redskaber til at 
 arbejde med metoden ’Enabling Co-planning’ på projek-
tets hjemmeside: www.hoodproject.org.
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“I forhold til de ansatte, så sagde jeg det til at 
starte med til hver samtale, at jeg er queer, og at 
det skal de være indforstået med. Hvis de ikke er 
dét, så vil jeg i hvert fald ikke være der.”
Fra rapporten Fremmedgjort
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Reportage: 
En efterårsaften 
med DMC

I over 20 år har DMC – Den Mobile Café 
serveret et måltid mad til mennesker i hjem-
løshed. Men hvordan foregår det i praksis, når 
bilen kører rundt i de Københavnske gader? 
Hvad går den frivillige indsats ud på, og hvem 
er gæsterne i caféen? Her er en beretning fra 
en ny medarbejders første tur i DMC og hans 
første møde med én, der lever på gaden.

Klokken er 16:35, da de to frivillige ankom-
mer til Projekt Udenfors kontor på Nørrebro. 
Vi hilser på hinanden og hjælpes ad med at 
pakke dagens dampende måltid ned i store, 
hvide flamingokasser. Vi sikrer os, at vi har 
husket alt: Maden, kaffen, vand til te, bestik, 
to-go-bakker, kopper og alt, hvad der ellers 
er behov for, inden DMC ruller ud på den 
vanlige køretur. 

I bilen forklarer de frivillige mig om ruten og 
om de mennesker, jeg kan forvente at møde. 
Unge og gamle. Danske og ikke-danske. 
For  tællende og stille. Diversiteten er stor og 
målgruppen svær at definere, men fælles er, at 
de alle nyder det måltid mad, vi dagligt bringer 
ud – og ikke mindst den kop kaffe, te eller 
kakao med flødeskum, de efterfølgende kan 
lune sig på. 

Det er mildt i vejret, da vi ankommer ved 
turens første stop. På bænkene sidder et par 
af caféens gæster og venter tålmodigt på vores 
ankomst. Vi drejer ind på fortovet og parkerer. 
Hurtigt stimler fem-seks personer sammen 
omkring bagsmækken af bilen, der udgør 
DMC, hvor de danner en ustruktureret kø. 

FRIVILLIGHED OG DEN MOBILE CAFÉ
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Duften af mad breder sig, da vi letter lågene på 
flamingokasserne. Dagens menu: Pulled pork 
med ovnbagte kartofler, coleslaw og et stykke 
brød on the side. 

På første stop bliver jeg af en af gæsterne 
nysgerrigt spurgt ind til, hvem jeg er, hvor jeg 
kommer fra, om jeg har lavet maden – og hvad 
i alverden coleslaw er. Jeg svarer og spørger 
nysgerrigt tilbage. Det er min første samtale 
med en person, der lever på gaden. Vi snakker 
om kartoflerne og kålen, om stater og natio-
naliteter, om fodbold og om vejret. Han takker 
for maden og for kakaoen med flødeskum og 
sætter sig hen på bænken for at nyde begge 
dele. 20 minutter efter har den lille flok fået 
både mad og drikke og en lille sludder, og 
caféen ruller atter videre mod næste stop. 

Det andet stop er anderledes – og uprøvet. En 
kvinde har slået sig ned i et naturområde et 
afsides sted i København. Det er bælgmørkt, da 
vi ankommer i bilen. Vi parkerer et stykke fra 
hendes sovested, pakker mad i en to-go-bakke 
og går ud i mørket. Vi ankommer til gløderne 
af et bål under en stor presenning, der hænger 
mellem de nøgne efterårstræer. Kvinden sidder 
ved bålet og varmer sig. Sovestedet er mere 
ordnet, end jeg havde forventet. Der er kunst 
ved indgangen og et telt under presenningerne. 

Vi præsenterer os selv og afleverer maden. 
Hun er taknemmelig for maden men skeptisk 
over for os, og hvor vi kommer fra. Hun lytter 
opmærksomt efter, da den garvede frivillige 
fortæller om organisationen; hvad vi laver, og 

DMC – Den Mobile Café

Det startede som en simpel madpakkeud-
deling i starten af 00erne, og er i dag et 
veletableret tilbud, der dagligt bringer mel-
lem 20-60 måltider ud på gaden afhængig 
af sæsonen. Dagens måltid i DMC tilberedes 
af Projekt Udenfors kok, Liv, og køres ud 
i byen i en specialbygget café-bil. Er der 
mad i overskud fra dagens tur, afleverer de 
frivil lige resterne til et andet socialt tilbud i 
byen, så intet går til spilde. I tilberedningen 
af måltidet er Liv opmærksom på, at maden 
– udover at smage godt – skal være mætten-
de, varieret og indeholde de næringsstoffer, 
som kroppen har brug for.

6430 måltider mad på gaden

Så mange aftensmadsmåltider blev i 2022 
delt ud af de frivillige med DMC, som kørte 
på gaden i alt 215 gange. Som supplement 
til caféens faste rute, eksperimenterede vi i 
sommeren 2022 med at køre mere opsø-
gende end hidtil. Vi har således haft færre 
faste stop og ladet det være op til de enkelte 
frivillige at køre opsøgende på gaden for at 
finde mennesker, der har haft brug for et 
måltid mad og en snak. Det har vi gjort for 
bedst muligt at nå dem, der ikke altid har 
ressourcer til at møde op et bestemt sted på 
et bestemt tidspunkt for at få et måltid.

hvem vi er. Hun tager det ind og ser ud til at 
tænke over, om hun fremadrettet vil have kon-
takt med os eller ej. Hun går med hen til bilen 
for at få et visitkort med informationer om os. 

Ved bilen takker hun endnu en gang, men 
siger, at hun ikke har brug for vores hjælp – og 
at vi ikke behøver komme igen. 

Jeg tænker, at det er ærgerligt. Hun bor allige-
vel et stykke fra både butikker og mennesker, 
så et dagligt varmt og nærende måltid ville 
garanteret gavne. Men naturligvis respekterer 
vi det. Vi noterer det i dagsrapporten, så de 
frivillige, som er afsted dagen efter, ikke skal 
forstyrre hende unødvendigt. Samtidig bli-
ver informationerne videregivet til en gade-
plansmedarbejder, som en dag kan tjekke op 
på hende og spørge, om der er andet, vi kan 
hjælpe med.

Resten af aftenen forløber uden vanskelighe-
der. Ved de forskellige stop møder vi men-
nesker, der nyder det varme måltid mad. De 
frivillige kender mange af dem og ikke mindst 
til deres historier. De snakker om løst og fast, 
og jeg begynder at få et indblik i den relation, 
de frivillige har til brugerne. 

35 uddelte måltider, seks stop fordelt rundt i 
byen og to tomme flamingokasser senere ruller 
vi hjem til kontoret på Nørrebro, hvor min 
første tur med DMC afsluttes. At snakke med 
mennesker, hvis hverdag forekommer langt fra 
min, sætter mit eget liv i perspektiv. 

Frivillige i DMC – Den Mobile Café

“Jeg får nemmere øje på mennesker, der 
lever udsat på gaden. Og jeg er mere 
opmærksom på at hjælpe – også uden for 
arbejdet i DMC. Før var jeg tilbageholdende. 
Nu har jeg nemmere ved at hjælpe, fordi jeg 
ved, hvad jeg kan gøre”, fortæller en frivillig 
i DMC. De frivillige i Projekt Udenfor har et 
vågent øje for mennesker, der lever en udsat 
tilværelse på gaden. De skades reducerer ved 
at tilbyde et måltid mad, og de har fokus på 
at få skabt en god stund og relation gennem 
samtale og nærvær. På den måde rækker de 
frivilliges indsats længere end maduddeling, 
da deres tilbud om samvær kan være med til 
at bryde social isolation.

I løbet af 2022 har i alt 43 personer 
 arbejdet som frivillige i DMC.
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De hjemløse freaks
I denne årsberetning bringer vi et gæsteind-
læg, som præsenterer et kritisk blik på den 
hjælp, samfundet tilbyder (og ikke tilbyder) 
LGBT+ personer i hjemløshed. Det er skrevet 
af Leo Frost, der har tilpasset det opråb, som 
de læste højt for publikum til Projekt Uden-
fors konference om LGBT+ Hjemløshed i 
september 2022. 

I mange år følte jeg, at jeg kun kunne vælge 
mellem enten queermiljøet eller hjemløsemil-
jøet. At jeg enten skulle gå på kompromis med 
min queerhed eller med min udsathed som 
hjemløs. Jeg føler mig aldrig rigtig accepteret 
eller forstået nogle af stederne og er altid en 
meget skæv og udenforstående karakter. 

Det gør mig ensom, og det tærer på mine 
 evner og kræfter i forhold til at have relationer 
til andre mennesker. Og til mig selv.

Queers finder oftere ly og bliver i psykisk og 
fysisk voldelige relationer, fordi der ikke eksi-
sterer bedre alternativer for os.

Der skal være bedre alternativer for os.

Som Marsha P. Johnson fra New York sagde, 
dengang verdens første pride startede som et 
riot i 1969: History isn’t something you look 

AF LEO FROST

GÆSTEINDLÆG



50 51

back at and say it was inevitable. It happens 
because people make decisions that are some-
times very impulsive and of the moment, but 
those moments are cumulative realities.  

Sådanne beslutninger kan være at sige fra over 
for queer-fobi, selv om det ofte betyder fatale 
konsekvenser for den person, der gør det. 

At tage impulsive beslutninger, som kan føre 
til hjemløshed og isolation, er farligt, men det 
sker ofte kun, fordi der simpelthen ikke er en 
anden vej for den eller de individer, der står i 
situationen.

Situationer, jeg har været i, som er så desperate. 

Når der er nok mennesker, som er tvunget ud i 
farlige situationer, har det en effekt på resten af 
vores samfund. Derfor er vi nødt til at have et 
sikkerhedsnet, som kan gribe os – på herber-
gerne, varmestuerne, krisecentrene og gaden. 
Vi er også nødt til at have et samfund, som 
ikke skubber marginaliserede hjemløse folk, 
der skiller sig ud fra vores rigide norm af cishe-
tero-verden, så langt, at vi er nødt til at tage 
farlige, impulsive beslutninger ud af despera-
tion efter en række af grænseoverskridende og 
nedbrydende oplevelser.

Tillid, empati og viden – ville jeg nok sige er 
nogen af de vigtigste kvalifikationer for en 
socialpædagog, som arbejder med udsatte 
mennesker. 

Tillid, fordi de arbejder med mennesker, som 

er blevet svigtet så meget i livet, at det virkelig 
sidder i os, og det kræver en del tålmodighed 
og energi at opnå det tillidsbånd. 

Empati er vigtigt, når man har brug for at 
arbejde så tæt med nogen, der har været og går 
igennem enormt svære livssituationer. 

Viden, fordi det kan fjerne selv de værste 
fordomme og bringe folk meget tættere på 
hinanden og hjælpe os videre i livet ud af 
hjemløshed. 

De steder, der er stillet op til at hjælpe hjemløse, 
har ikke nok uddannelse eller viden inden for 
LGBTQIA+ mennesker. Derfor lukker de alt for 
ofte ned, når de møder os, som står uden for 
normen både i vores boligsituation, i forhold til 
den måde vi ser ud og vores identitet.

Når personalet på sådanne steder lukker 
mentalt ned over for LGBTQIA+ mennesker, 
betyder det ofte, at vi ikke får tilbudt den 
nødvendige hjælp, vi har behov for. Det kan 
være alt fra hjælp til at søge kontanthjælp, at få 
en herbergsplads eller skaffe tøj, sovepose, mad 
og meget mere, som de forskellige tilbud har 
adgang til. Det betyder, at man som queerper-
son ikke får den samme behandling og adgang, 
som mange andre hjemløse gør. Derfor søger vi 
ikke de steder.

At skabe et sikkert sted for specifikt LGBTQIA+ 
udsatte og hjemløse ville betyde, at vi kunne få 
tilbudt den nødvendige hjælp, som andre udsat-
te og hjemløse mennesker har adgang til. 

Disse steder har også brug for, at der er menne-
sker fra queermiljøet blandt personalet, så man 
som udsat og/eller hjemløs queer ikke behøver 
bruge sine kræfter på konstant at skulle forkla-
re sine udfordringer. For der ville allerede være 
en større forståelse og fællesskab for brugeren. 
Det ville gøre, at jeg føler mig inkluderet.

Det kan nemlig være enormt stressende at 
komme fra gaden og konstant skulle forklare, 
stå til ansvar for og forsvare, hvem man er.

Når vi lever på gaden eller i en anden hjemløs-
hedssituation, handler det ofte om en konflikt 
med familien omkring vores LGBTQIA+ iden -
-titet. Denne konflikt er enormt traumatise-
rende, og traumerne påvirker os resten af livet, 
hvis ikke vi får den rette hjælp. 

At vi så også oplever den samme skadelige og 
nedbrydende kultur de steder, hvor vi søger 
hjælp og ly fra det had, vi oplever i vores liv, er 
tillidsdræbende. Det gør, at vi ikke har helle til 
at hele. Derfor er der nødt til at være undervis-
ning, workshops og queer-agenda på dagsorde-
nen i alle institutioner. 

For det er vigtigt, at personalet ved, hvordan 
man respekterer pronominer, og hvad alle 
bogstaverne i LGBTQIA+ betyder. Det er 
vigtigt, at de ikke kommer med queerfobiske 
kommentarer eller spørgsmål, og at de siger fra 
over for ubehagelig, grænseoverskridende eller 
direkte voldelig opførsel fra andet personale og 
beboerne. 

Det er også vigtigt, at personalet ikke prakti-
serer en cisbinær kultur på herberget gennem 
forventninger, sprogbrug, aktiviteter og social 
kultur. Det kan være ved at undgå konstant at 
referere til beboerne med binære udtryk som 
mænd og kvinder eller at kønne forskellige 
aktiviteter – fx at kvinder gør rent og mænd 
spiller bold i gården. 

Et eksempel på skadelig kultur på herberger 
kan være min veninde, som fik at vide, at hun 
skulle gemme sin LGBTQIA+ identitet for at 
være på herberget “for hendes egen tryghed”. 
Som om der ikke er nok ting, man kan komme 
til at skamme sig over, når man er hjemløs! 
Hvorfor skal vi så også skamme os over vores 
identitet? Vi vil ikke udskammes mere. 

At være tvunget til at være med i et “fællesskab”, 
hvor vi ikke er velkomne som queerpersoner, 
sætter os i en større risiko for at blive udsat for 
diskrimination og at føle os mere ensomme.

Jeg blev smidt ud af et herberg i Herning for 
at være nonbinær. De tvang mig til at deltage 
i skadelig kultur for at få adgang til noget så 
simpelt som mad eller det ene fælles toilet, vi 
havde på gangen. Kun to måneder efter min 
indflytning blev jeg smidt ud grundet mang-
lende samarbejde fra min side. 

I løbet af de to måneder var jeg blevet mere 
psykisk og mentalt ustabil, end før jeg kom ind, 
hvor jeg vel at mærke havde sovet på gaden. 
Mens jeg opholdt mig på herberget, havde jeg 
bl.a. oplevet at få at vide af en beboer, foran hele 
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personalet i køkkenet, at “LGBTQIA+” står for 
og støtter op om pædofile. Ingen gjorde noget 
eller stod op for mig, og hvis jeg sagde noget, 
var jeg i risiko for mere had. Jeg kunne ikke gå 
uden for min dør, uden at jeg skulle forholde 
mig til ubehagelige blikke og kommentarer som 
denne. Hver gang personalet indkaldte mig til 
møde, lagde de en seddel uden for min dør med 
mit deadname og forkerte pronominer på. Selv 
efter at jeg under flere lejligheder havde sagt 
til personalet, hvad jeg hedder, og hvad mine 
pronominer er. Jeg brugte enormt meget energi 
på at uddanne og give dem viden om, hvad der 
kunne gøre mit ophold bare en smule mindre 
ødelæggende. Alligevel blev jeg smidt ud for 
ikke at samarbejde. 

Marsha P. Johnson: I may be crazy, but that 
don’t make me wrong. 

Mennesker, der arbejder i systemet og er vant 
til en bestemt norm, ser os, der skiller os ud 
fra den norm – med vores opførsel, identitet, 
kønsudtryk, og hvem vi elsker – som nogen, 
der er noget galt med. Som om vores queerhed 
er en sygdom, der kan smitte, hvis vi snakker 
højt nok om det eller kommer tæt nok på. Men 
virkeligheden er den, at det, der gør os syge og 
dårlige, er den skam, der er i samfundet over 
noget så simpelt som, hvem vi er. 

Vi er nødt til at skabe steder for hjemløse 
queer personer – for vores tryghed, menneske-
lighed og fællesskab. 

At være på gaden er så ensomt og nedbryden-

de, og derfor skal vi have et sted, hvor vi kan 
finde hinanden og skabe relationer med folk, 
som vi kan genkende os selv i. Et sted, hvor 
vi hverken behøver gemme vores hjemløshed 
eller vores queerhed. Hvor vi kan få lov til at 
være fucking os. 

HELE OS!

“Jeg kan ikke engang gå på toilettet uden at 
skulle dele det med nogen, der er queerfobiske. 
Jeg kan ikke engang gå ned i køkkenet og lave 
mad. Det er meget usikkert og meget utrygt. Min 
medbeboer er blevet overfaldet af en af dem, der 
stadigvæk bor der, fordi hun er trans.”
Fra rapporten Fremmedgjort
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Projekt Udenfors medarbejdere i 2022

Ledelse og administration: Bo Heide- 
Jochimsen, Annette Monson Tullberg og 
Claus Jørgen Schou
Gadeplansteam: Per Glad Fuglsbjerg, Tabita 
Nyberg Hansen, Christian Ridder, Storm 
Lillevang, Cathrine Kærgaard Boll, Lise Torp 
Burmester
Kok og køkkenansvarlig: Liv Gruschy Kreiner 
Kommunikations-, videns- og fundraisingteam: 
Anne Kirkegaard, Anne-Sofie  Maini-Thorsen, 
Kirsten Skovlund Asmussen,  Filip Valente 
Madsen, Nor Voldum-Clausen  
Studentermedhjælper: Emma Stengade 
Thomsen
Rengøring: Aigars Zemturis ♥

Projekt Udenfors bestyrelse i 2022

Forperson
Laila Walther
Direktør i LMS – Landsforeningen mod 
 spiseforstyrrelser og selvskade

Medlemmer
Birthe Povlsen
Medlem af Dansk Socialrådgiverforenings 
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 Analysecenter for Velfærd

Pia Justesen
Menneskerettighedsjurist og Ph.d., forsker 
ved Aalborg Universitet

Robin Aagaard Jæger
Læreruderende ved VIA University College 

Troels Boldt Rømer
Læge og forsker i psykiatrien

Årsberetning 2022

Fonden Projekt Udenfor
Ansvarshavende redaktør: 
Bo Heide-Jochimsen
Redaktion: Anne-Sofie Maini-Thorsen 
(redaktør),  Kirsten Skovlund Asmussen,
Filip Valente Madsen
Med bidrag fra medarbejdere i Projekt
Udenfor
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Organisering 
og finansiering 
i 2022

Projekt Udenfor er en ikke-erhvervsdrivende 
fond, som ved udgangen af 2022 består af en 
bestyrelse på otte medlemmer, en direktør, 
13 ansatte og 30 frivillige. Organisationens 
aktiviteter er finansieret af offentlige og private 
midler. Den væsentligste del af driften var i 
2022 finansieret af en finanslovsbevilling på 6.4 
mio. kr. Projekt Udenfor har herudover mod-
taget bidrag fra fonde, puljer, virksomheder og 
privatpersoner på i alt kr. 1.8 mio. kr.

Sådan brugte vi pengene:
Projektomkostninger: 6.640.730 kr.
Rejseomkostninger: 105.862 kr.
Auto: 22.157 kr.
Lokale: 661.854 kr.
Administration: 621.353 kr. 

Projektomkostninger 82,5%

Administration 7,7%

Lokaler 8,2%

Auto 0,3%
Rejser/repræsentation 1,3%

SÅDAN BRUGTE VI PENGENE

PROJEKT UDENFOR
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Tak for i år Projekt Udenfor vil gerne takke alle, der 
engagerer sig i eller følger med i udviklingen i 
hjemløshed og udstødelse i samfundet generelt 
og vores indsats specifikt. Samarbejdspartnere, 
skoleelever, journalister, studerende, politikere 
og medborgere: Tak!

Herudover skal der lyde en stor tak for at 
 bidrage økonomisk til vores virke: 

Badeklubben
Fondation Juchum
Foreningen ’Store Sko’
Garda Capital Partners
Hanne og Paul Müllers Fond
Københavns Kommune
Lions Dragør
Oak Foundation
Ove Arup & Partners Danmark A/S
Parken (Airgroup)
Socialstyrelsen
Trackman
Alle privatpersoner, der har givet en donation.

Indsamling til julegaver til mennesker 
i hjemløshed

I december spurgte vi de mennesker, vi arbej-
der med, hvad de ønskede sig til jul. Det resul-
terede i en liste med konkrete julegaveønsker, 
som vi samlede penge ind til via vores sociale 
medier og på hjemmesiden. Kampagnen gik 
over al forventning, og det lykkedes at nå i mål 
med alle ønskerne. Vi har derfor kunne købe 

og pakke personlige julegaver ind til mange af 
de personer, vi er i kontakt med, som lever i 
hjemløshed eller for nylig er kommet indenfor. 
I pakkerne var bl.a. et par varme vanter, en 
håndcreme, en pung, en hennatatovering, et 
par vandrestøvler og meget mere. 

Til alle jer, der enten donerede til indsam lingen 
eller delte den i jeres netværk: TAK!

“Når jeg ringede til kommunen og spurgte om 
hjælp, sagde de, at de ikke kunne hjælpe mig, 
fordi jeg ikke var en gammel mand.”
Fra rapporten Fremmedgjort
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Projekt Udenfor sætter ind dér, hvor det offent-
lige, sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket 
nok.

Dét har været grundideologien bag Projekt 
Udenfors arbejde, siden organisationen blev 
grundlagt af dr. Med. Preben Brandt. 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 anderledes. 
Vi er fri af partipolitiske, religiøse og kommer-
cielle interesser og anser det som vores pligt at 
føre en rettidig, troværdig og saglig samfunds-
kritik, der dels kan oplyse den brede befolk-
ning, dels informere og påvirke beslutnings-
tagere. Samtidig arbejder vi aktivt på at samle 
aktører på hjemløseområdet og skabe bære-
dygtige samarbejder og netværk for vidensde-
ling nationalt og på tværs af landegrænser. 

Projekt Udenfor er en ikke-erhvervsdrivende 
fond, som udover en bestyrelse og ansatte, har 
en gruppe frivillige tilknyttet, som understøtter 
den socialfaglige indsats på gaden.

Grundfortælling
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Find os
Projekt Udenfor
Ravnsborggade 2-4, 3. Sal
2200 København N
Mail: info@udenfor.dk
www.udenfor.dk

Følg os
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhedsbrev: Tilmeld dig på udenfor.dk

Støt os
Mobilepay: 345 203
Se flere støttemuligheder på 
www.udenfor.dk/støt


