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I kolonihavehus
til halsen
Politijagt på
gadesovere fortsætter
Billige boliger
til hjemløse

Min opvækst var hård. Hvis
jeg skal være ærlig, kan jeg
ikke huske så meget af den
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Politisk bestemt hjemløshed
er en tilståelsessag

Poul Struve Nielsen, Redaktør
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To søndage i efteråret blev Hus
Forbi-sælgere og andre udsatte
inviteret til gratis standup i
Comedy Zoo i København.
Det er blevet til en serie af små
interviews – det første med
Masoud Vahedi.

Forbud mod lejre har fået flere
hjemløse i København til at sove
alene eller overnatte udenfor
byen. Lejrforbuddet var møntet
på migranter, men skaber
utryghed blandt alle hjemløse,
som sover på gaden.
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Endelig har vi med Kaare Dybvad (S) fået en boligminister, der har gjort et
seriøst forsøg på at nedbringe antallet af hjemløse. Med ham for bordenden er
der indgået en aftale, som skaffer flere betalbare boliger til hjemløse og socialt
udsatte via et huslejetilskud.
Det er, hvad en boligminister kan gøre. Men det er nyt, at der er lavet en
aftale, som omfatter både social- og boligpolitik. Der er før lavet politiske
aftaler med gode intentioner – også om hjemløshed – som har været præget
af, at de forskellige politikområder ikke har samarbejdet. Og at den politiske
vilje til at finde løsninger simpelthen ikke har været tilstrækkelig.
Det er politisk bestemt, at vi skal have hjemløse i Danmark. Det er vildt nok,
men det er desværre et faktum, at dette samfundsproblem, som skubber
tusinder af mennesker ud i en uoverskuelig, ydmygende og håbløs situation, er
besluttet af et stort flertal i Folketinget.
Der er selvfølgelig aldrig indgået politiske aftaler om, at flere skal gøres
hjemløse. Men det er immervæk politiske aftaler, der har skabt hjemløsheden i
Danmark.
Vi kan tage to eksempler på, hvordan politikerne har medvirket til at fordoble
antallet af unge hjemløse:

For det første da Folketinget i begyndelsen af Anders Fogh Rasmussens
(V) regeringstid satte kontanthjælpen til unge ned til niveauet for Statens
Uddannelsesstøtte (SU). Efterhånden som reformen begyndte at virke, var der
en gruppe unge, som hverken kunne klare sig i uddannelsessystemet eller på
arbejdsmarkedet, og som stille og roligt mistede fodfæstet. Siden kom der
meldinger om et foruroligende stort antal unge, som overnattede på varmestuer og forsorgshjem.
For det andet da nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) som
beskæftigelsesminister i 2013 samlede et stort flertal bag en kontanthjælpsreform, som strammede skruen yderligere på de unge. Nu røg de direkte på en
SU-lignende ydelse.
Intet udsat menneske har et netværk til at skaffe en bolig, man kan betale,
når man kun har omkring 6.500 kroner at leve for om måneden. Og igen måtte
vi i Hus Forbi og andre steder i gademiljøet se flere unge hjemløse komme
vores vej.
At man nu finder det nødvendigt at øge huslejestøtten, gør det faktisk til en
ren tilståelsessag: De lavere ydelser er årsag til, at hjemløsheden er steget.
Vi takker den nuværende regering og aftalepartnerne for at indføre støtte
til huslejen, så flere boliger bliver til at betale. Men hvorfor dog ikke tage fat
om nældens rod og give folk, der står udenfor arbejdsmarkedet, nogle sociale
ydelser, der rækker til huslejen?
Det næste politiske udspil, vi venter på, handler netop om sociale ydelser.
Rådet for Socialt Udsatte har givet udtryk for, at hvis Ydelseskommissionens
tanker i rapporten fra foråret 2021 føres ud i livet, bliver der brug for en ekstraordinær, opsøgende indsats og en årlig genvurdering, så en stor gruppe af
kontanthjælpsmodtagere får mulighed for at blive visiteret til førtidspension.
Ellers vil endnu flere blive hjemløse.
Det gælder på trods af den nye boligaftale. Nu er boligpolitikken endelig
koblet sammen med socialpolitikken. Lad os få beskæftigelsespolitikken med
og nogle sociale ydelser, der ikke bare skal skræmme folk til at tage dårligt
lønnet arbejdet, men som rent faktisk redder folk ud af socialt fornedrende
situationer som hjemløshed.
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Når man kommer fra Irak, synes
man, at alting, danskerne gør,
er mærkeligt. Hvorfor slår man
en kat af en tønde? Hvorfor
brænder man en heks af?
4
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Standupper,
PTSD og
tidligere
hjemløs
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Som tidligere soldat i Irak er Masoud Vahedi
vant til grovkornet humor. Så de hjemløse ’skal
bare tage sig sammen og finde sig et arbejde’

interview: Daniel Høybye
foto: Anders Bøggild
tekst: Anders Højberg Kamp

Hvad er din bedste hjemløse-joke?
- Den eneste grund til, at man sjældent ser en hjemløs fra udlandet, det er, at
de bare kan sige asyl. Så kommer de i Sandholmlejren.
Hahaha! Som tidligere udsendt i Irak og soldat har du været vant til grove
jokes.
- Soldater har en mere grovkornet humor end komikere. Jeg kommer selv fra
Iran, men kom til Danmark som syvårig. Da jeg var udsendt som soldat i Irak,
kaldte vi som en joke irakerne for de vilde. Det endte med, at jeg blev kaldt for
den tamme.
Man skal kunne grine af sig selv og tage pis på alle fordomme. Har du haft
en periode, hvor du begyndte at kigge på mennesker uden fordomme, fordi
du var nødt til at forstå indholdet i mennesket – for derefter at kunne lave grin
med dem?
- Jeg tror, det har været en fordel at komme fra en anden kultur. Så ser man
tingene udefra. Når man kommer fra Irak, synes man, at alting, danskerne
gør, er mærkeligt. Hvorfor slår man en kat af en tønde? Hvorfor brænder man
en heks af? Når man har oplevet flere kulturer, forstår man, at alting kan give
mening.
Kender du nogen, der har været hjemløs, eller har du selv prøvet det?
- Jeg har stået tre gange på gaden. Jeg manglede et sted at bo, og så var
det nemmere at være sofasurfer og sove på en bænk i Søndermarken eller
sidde udenfor på Nørrebro. Jeg har faktisk stadig en taske, der er klar med
sovepose og liggeunderlag, så jeg altid kan stikke af.

Du har været soldat og udsendt,
har haft PTSD. Så du må kunne
sætte dig ind i hjemløses situation.
- Jeg lægger meget mærke til,
hvad der sker omkring mig. Men jeg
synes bare, at hjemløse skal tage sig
sammen og finde sig et arbejde.
Hahaha!
- Jeg var ude at gå med en kammerat, og så gav han penge til en
hjemløs, men den hjemløse var sur.
Så sagde min kammerat: ‘Når de er
på den måde, så er det også svært at
hjælpe dem.’ Og jeg svarede, at det
kunne jo være, han var psykisk syg.
‘Nåh ja,’ lød det fra min kammerat.
Køber du så avisen?
- Jeg giver penge, men køber den
ikke. Jeg læser den ikke, må jeg
indrømme. Jeg læser ikke papiraviser.

To søndage i efteråret blev Hus Forbi-sælgere og andre udsatte inviteret til gratis standup i Comedy Zoo i København. Hus Forbi-sælger
Daniel Høybye mødte komikerne backstage til korte interviews, som vi bringer i avisen hen over året. Det første er med Masoud Vahedi.
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Temaet for Hus Forbi-kalenderen 2022 er ’Et rigtigt hjem’.
Efter et omtumlet liv har Nicklas på 25 fundet sit rigtige
hjem i en kolonihave i Odense

I KOLONIHAVEHUS
TIL HALSEN
De fleste bruger en kolonihave som et afbræk i deres travle hverdag; efter
arbejde tilbringer de et par timer i haven med at plante blomster og luge
ukrudt. Men i havekolonien i Odense C bor Nicklas og Celine. Kolonihavehuset
er deres hjem.
Gennem sine 25 år har Nicklas boet mange forskellige steder, ofte i kort tid
ad gangen, men han har aldrig haft en bolig, hvor han følte sig hjemme. Før nu.
Haven er ikke den mest velholdte i forhold til naboernes. Ved indgangen
bliver man mødt af to store stensøjler, og bag dem står Nicklas’ trofaste k abine-
scooter. Haven er mildest talt rodet, overalt ligger skiferplader, ledninger, stiger
og andet assorteret byggemateriale. Nicklas har mange projekter for det lille
stykke jord.
Havens tredje beboer, schæferhvalpen Bella, er helt hjemme i den primitive
boform. Hun er velkendt af alle beboerne i området og kan rende rundt uden
forstyrrelser.
Nicklas har solgt Hus Forbi i et halvt år. Som så mange andre sælgere nyder
han godt af den supplerende indkomst, men for Nicklas er Hus Forbi mere end
bare kroner og øre.
- Det har givet mig et liv med mere mening. Det har givet mig en hverdag,
noget at stå op til. Jeg har også fået mange nye venner gennem Hus Forbi. Det
har givet mig et fællesskab samt troen på, at jeg kan få mit liv tilbage på skinnerne. Det giver mig selvtillid at have et arbejde, at lave noget, som jeg føler,
jeg er god til.
17 klager fra naboerne
Siden han var 20, har Nicklas været hjemløs og rodløs. Ifølge sin egen
fortælling er han nok dén, som har boet på flest forskellige herberger.
- I de år boede jeg på alle herbergerne i Jylland og på Fyn, undtagen det i
Svendborg. Jeg fik penge af kommunen, men jeg betalte aldrig for de steder
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jeg boede, så jeg blev hurtigt smidt
ud igen.
Uanset hvor mange penge Nicklas
fik fat i, blev de brugt med det
samme. Han begyndte at bruge
stoffer som helt ung, og det har fulgt
ham som en skygge gennem livet.
Alle menneskelige hensyn blev i
perioder overskygget af behovet for
stoffer.
- Det var bedst, at jeg flyttede
meget, for jeg blev hurtigt upopulær
de steder, jeg boede. Jeg snød alle
omkring mig for at skaffe penge.
Hvis jeg vidste, at nogen havde en
500-kroneseddel liggende, stjal jeg
den, uanset om vi var bedste venner.
Før herbergerne havde Nicklas sin
egen lejlighed, men den boede han
kun i et halvt år. Netop udsluset fra
en ungdomsinstitution var han slet
ikke klar til at bo uden supervision.
En stor pose penge og uafklarede
barndomstraumer lagde kimen til de
turbulente år.
- Da jeg fyldte 18, fik jeg lige
over 50.000 sat ind på kontoen fra
min bedstefar. Jeg fik også en fuldt
møbleret lejlighed i Hammel med
huslejen betalt tre måneder frem.
Det første jeg gjorde var at købe
100 gram kokain og et kilo hash. Jeg
skulle bare gøre mig kendt i byen.
- Efter det kom der virkelig fart
på. Jeg begyndte at sælge stoffer
i stor stil uden at bekymre mig om,
hvem der stod for salget i byen.
Min indstilling var, at de bare kunne
komme an.
Efter indflytterfesten fik Nicklas 17
klager fra naboerne. Han var overbevist om, at han ikke kunne beholde
lejligheden, så han stoppede med
at betale husleje. Stofsalget gik

af Jonas Kjærgaard
foto: Dennis Morton

Det var bedst,
at jeg flyttede
meget, for jeg blev
hurtigt upopulær
de steder, jeg
boede. Jeg snød
alle omkring mig
for at skaffe penge.

heller ikke ubemærket hen, byens etablerede pushere valgte at sende ham en
kontant besked.
- Efter noget tid blev jeg konfronteret af en ung mand, der repræsenterede
en lokal rockergruppering, som ikke ville have nogen konkurrenter i byen. Han
væltede ind i min lejlighed og begyndte at tæske løs på mig, til sidst måtte jeg
give ham peberspray.
Omsorgssvigt
De fleste børn lærer husholdningsvaner af deres forældre, men som dreng
havde Nicklas ingen faste rollemodeller. Han boede med sin far i de første år,
men derefter var han ikke det samme sted i lang tid ad gangen.
- Min opvækst var hård. Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg ikke huske så
meget af den. Jeg har vist fortrængt meget af det, der er sket. Jeg var syv, da
jeg blev fjernet fra min far.
Nicklas kom i aflastningsfamilie hos et par, som forstod at behandle børn
ordentligt. Men det skulle ikke vare længe.
- Familien var rigtig søde ved mig. De havde fem plejebørn i alt, men så fik
min plejemor kræft. Min plejefar brugte meget tid på sygehuset, man kunne se,
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at han blev mere og mere gråhåret af det. Han var tydeligt udmattet og havde
ikke noget overskud – han var ikke så sjov, som han plejede at være. Det ramte
ham rigtig hårdt. Til sidst blev vi rykket derfra, han gav op på at passe os.
Det var den første af en lang række omrokeringer. Nicklas havde lappet
omsorgen fra sin første aflastningsfamilie i sig som en dromedar ved en oase,
men forventningerne til de voksne blev hurtigt slukket igen.
- Jeg havde ikke lyst til at knytte mig til nogen. De skred alligevel efter kort
tid, tænkte jeg, så det kunne være lige meget.
- Den næste aflastningsfamilie var ikke så kærlig. Der var meget kontrol og
ikke så meget tillid, de havde en lås på køleskabet. Der blev serveret måltider
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på et fast tidspunkt, hvis man ikke
var der til tiden, kunne man bare gå
sulten i seng.
Institutionaliseret
Efter en voldsom episode blev
Nicklas som 11-årig sendt til en institution for ungdomskriminelle.
- Den første gang jeg vågnede op
på mit værelse, anede jeg ikke, hvor

9

jeg var. Jeg havde været så fucked på
stoffer dagen før, at jeg ikke kunne
huske noget. Alt mit tøj lå på en stol,
det var både vasket og strøget, mit
værelse lignede noget fra en klinisk
afdeling, det hele så rent og sterilt
ud.
- Jeg gik udenfor for at se, hvor jeg
var, men det var helt ukendt territorie.
Pludselig mødte jeg en stor dame,
som råbte ’der er han!’ og så kom der
fem voksne løbende imod mig. Jeg
vidste ikke, at det var pædagoger,
rakte begge hænderne i vejret og
overgav mig med det samme. Jeg var
panikslagen.
Institutionen var et ressourcestærkt
sted, der var privatundervisning,
idrætshal og separate boliger til de
unge. Alligevel fandt Nicklas sig ikke
tilpas.
- Det var næsten ligesom et
fængsel. Jeg måtte ikke have en
mobil, det var heller ikke tilladt at
besøge min kæreste eller venner. Ikke
engang min familie kunne komme i
kontakt med mig. Der gik to måneder,
før jeg fik fat i en mobil, så jeg kunne
ringe til min kæreste og forklare,
at jeg var blevet kidnappet til et
opholdssted i Jylland.
- I seks måneder var jeg isoleret
fra omverdenen, før jeg fik lov til at
se min familie igen. Det var for at
markere, at de kunne tage alting fra
mig og så vurdere, hvornår jeg kunne
få lov til at få det tilbage. Sagen taget
i betragtning var det nok det bedste
sted jeg kunne ende, men det var
stadig et helvede for mig ligesom alle
andre steder.
Nicklas er nu gået i gang med at
blive til den person, han gerne vil
være resten af livet. Et stort arbejde.
- Fra jeg var helt lille, til jeg var
omkring 16, kunne jeg slet ikke styre
mig. Jeg var helt underlagt mine
impulser. Det er først som voksen,
at jeg har forstået, hvorfor jeg
reagerede som jeg gjorde dengang.
Nu prøver jeg at lave helt om på mig
selv.
Kolonihaven er den base, Nicklas
prøver at opbygge sit nye liv fra. Med
Celine og Bella ved sin side håber
han, de kan skabe sig et godt liv i
Egebæk-kolonien.
- Det er fedt at bo her. Der er
et stærkt fællesskab, folk er rigtig
flinke mod hinanden, alle har tid og
lyst til at snakke med hinanden. Min
kæreste har købt kolonihaven ved
siden af, så vi planlægger at bygge et
hjem her. Jeg kunne godt tænke mig
at bo her en stor del af vores liv.

NYT FRA HUS FORBIS VERDEN
NEJ, DET ER IKKE AVISEN I EN NY UDGAVE.
MEN NU HAR VI ET GODT OG GRATIS TILBUD TIL DIG, KÆRE LÆSER:
FÅ HUS FORBIS NYHEDSBREV MED BESKED, NÅR DER ER NY AVIS,
OG MED ANDRE NYHEDER FRA FORENINGEN HUS FORBI.
SÅ BLIVER DU EN STØRRE DEL AF HUS FORBIS FÆLLESSKAB OG
DEN VERDEN, VI NAVIGERER I. FIND NYHEDSBREVET PÅ
WWW.HUSFORBI.DK ELLER SCAN QR-KODEN HER.
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Folketinget har afsat
141 millioner kroner til projekter
for socialt udsatte

Reserve-midlerne går til projekter udover dem, der
er med i bolig- og hjemløseaftalen. Herunder:
• En analyse af hele herbergsområdet, herunder
kapacitet, opholdstider, målgrupper, ejerformer og
økonomi.
• Etablering af et nationalt partnerskab med folk,
som arbejder på hjemløseområdet. Det skal blandt
af Poul Struve Nielsen
andet følge udviklingen i antallet af hjemløse og
indsatsen på området.
Et bredt politisk flertal er enedes om at
støtte en række indsatser, der knytter sig til • Støtte til omsorgspladser for hjemløse, der bliver
udskrevet fra hospitalet, for at gøre den sårbare
regeringens nye bolig- og hjemløseudspil.
overgang mere barmhjertig.
Det sker med midler fra resterne af den
•
Unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed –
afskaffede satspulje, også kaldet ’reserven’.
herunder udsatte unge med grønlandsk herkomst
Formålet er at støtte den såkaldte
– vil få tilbud om en særligt intensiv bostøtte.
Housing First-strategi, som hidtil ikke har
• Danmarks Almene Boliger får hjælp til at styrke
været en succes. Kun otte procent af de
den boligsociale indsats i tråd med Housing Firsthjemløse modtog i 2019 et tilbud om en
tilgangen.
Housing First-indsats, der går ud på først
• Støtte til natcaféer, som skal sikre, at der er et
at give hjemløse en bolig og siden den
tilstrækkeligt antal pladser til dem, der har brug for
nødvendige hjælp til at blive i boligen.
et sted at overnatte.
Der er i alt afsat 141,3 millioner kroner til
• Styrket rådgivning om retssikkerhed.
indsatsen. Tidligere var der bevilget 73,2
Alle Folketingets partier bortset fra Nye Borgerlige
millioner, og nu er der lagt 68,1 millioner
står bag aftalen.
kroner oveni. Bevillingen skal ses
i sammenhæng med den bolig- og hjemLæs mere på de følgende sider
løseaftale, som er beskrevet på de
følgende sider.
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FONDEN FOR BLANDEDE BYER
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne
besluttet at etablere ’Fonden for blandede byer’, som tilføres samlet 10 milliarder kroner frem mod 2035.
Med aftalen afsættes midler, så huslejen kan sættes ned i 1.800 eksisterende almene boliger, og der kan
tilvejebringes 2.250 særligt billige boliger, som kommunerne vil have fuld anvisningsret til.
Statsrefusion på herberger og forsorgshjem erstattes af tilskud til bostøtte.

SMAL AFTALE
OM BOLIG- OG
HJEMLØSEPAKKE

SMIDT PÅ GADEN
FREDAG EFTERMIDDAG
Personlige konflikter og manglende ressourcer resulterer i, at hjemløse mister deres herbergspladser
af Jonas Kjærgaard
At bo på herberg burde ikke være en
permanent løsning. Herbergerne er
beregnet som steder, hvor man kan
logere, indtil man er klar til at komme
i egen bolig. Manglen på boliger
forårsager imidlertid, at flere og flere
hjemløse befinder sig på herbergerne
i måneder og i nogle tilfælde år.
Charlotte Svendsen havde boet
på herberget Overførstergården i
Gentofte Kommune i over et år, da
hun blev smidt ud. Hjemløse har
meget lidt at skulle have sagt i den
slags situationer, og det hjælper
sjældent at klage.
- Jeg havde boet der i halvandet
år, hvor det ikke var lykkedes mig at
finde en bolig. Pludselig skulle jeg så
finde et sted at bo inden for en uge.
Hvordan skulle det lade sig gøre?
Charlotte var chokeret, da hun
fik brevet. Hun valgte at klage over
beslutningen til Ankestyrelsen,
som kan beslutte, at klagen skal
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have opsættende virkning. Det ville
betyde, at Charlotte kunne blive på
herberget, indtil klagen var behandlet.
Men Ankestyrelsen valgte at stadfæste Overførstergårdens beslutning,
så Charlotte endte på gaden en
fredag eftermiddag.
Ask Svejstrup, som er sekretariatsleder i de hjemløses landsorganisation, SAND, finder situationen
uacceptabel. Han kender til flere
lignende tilfælde og mener, at det
forekommer for hyppigt.
- Det er pudsigt, at beboere tit
bliver bortvist fra herberger fredag
eftermiddag, hvor det ikke er muligt at
finde en ny plads før weekenden. Det
er meget beklageligt, siger han.
Kaotisk forløb
For Charlotte har det været et kaotisk
forløb, som bestemt ikke er godt for
hendes mentale helbred. Hun respekterer den beslutning, som blev taget,
men selve forklaringen giver hun ikke
meget for.

De Radikale står udenfor
forliget, men Dansk Folkeparti
sikrer flertal

Fra Overførstergårdens side står man fast på beslutningen. Forretningsfører Per K. Larsen begrunder bortvisningen med, at Charlotte har psykiske
problemer, som personalet ikke kan håndtere.
- Jeg er bekendt med hele forløbet. Der har været mange problemer med
den pågældende beboer, som vi til sidst vurderede, at vi ikke kunne håndtere.
Vi sendte begrundelsen til Ankestyrelsen, som sagde, at vi måtte håndtere
situationen, som vi fandt det passende.
Charlotte har nu fået en plads på Café Klare på Vesterbro, hvilket Ask Svejstrup undrer sig over:
- Hun har nu ophold på Café Klare, som har en lavere normering end Overførstergården. Det undrer mig, at de godt mener at kunne håndtere hende, når
de har færre medarbejdere per beboer end Overførstergården.
Føler sig usynlig
Overførstergården og Charlotte har to meget forskellige udlægninger af, hvad
der er foregået på herberget. Hus Forbi har fået aktindsigt i Charlottes tid på
Overførstergården, hvor der dagligt blev lavet notater om hendes opførsel og
om angivelige konflikter med personale og andre beboere.
Ankestyrelsen ser kun på de skriftlige dokumenter, når de behandler en
klage, så den hjemløse står næsten uden nogen mulighed for at blive hørt i
klageprocessen. Charlotte Svendsen ser gerne, at man i fremtiden inddrager
alle parter i sager som denne.
- Jeg følte mig helt usynlig. Det var nødvendigt at kontakte SAND bare for at
få min klage behandlet af Ankestyrelsen. Det er ikke i orden, at man ikke bliver
taget seriøst som borger, bare fordi man er hjemløs, siger hun.

af: Poul Struve Nielsen
foto: Mikkel Tjellesen

Der er tradition for, at store velfærdsaftaler samler et bredt flertal hen
over midten på Christiansborg. Men
regeringens bolig- og hjemløseaftale
er et smalt forlig, som kun den socialdemokratiske regering, Enhedslisten,
SF, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne står bag.
Boligminister Kaare Dybvad (S)
vurderer, at den store investering i
den almene boligsektor holder de
fleste af de øvrige partier ude af
aftalen.
- Jeg kan ikke forklare, hvorfor
De Radikale er ude. De var med i
et forløb. Som jeg ser det, har de
bidraget meget til at gøre den her
aftale bedre. Men de har så til sidst

valgt at stå udenfor. Med hensyn til
de mere klassisk liberale partier tror
jeg, vi ser forskelligt på det. De har
ikke noget ønske om, at der skal være
flere almene boliger. Vi kan godt være
enige om, at man skal lave billige
boliger, siger han.
Det bekræfter De Konservatives
socialordfører, Brigitte Klintskov
Jerkel.
- Vi er grundlæggende enige i,
at der mangler boliger til hjemløse.
Vores kritik omhandler den del, hvor
regeringen ønsker at udvide andelen
af almene boliger på bekostning af
andre boligtyper. Vi vedstår gerne,
at der går en ideologisk skillelinje
mellem os og regeringen i forhold til,
hvor stor en del af boligmassen der
skal være almen og altså være med
offentligt tilskud.
- Vi er enige i, at der er behov
for boliger, som kan rumme skæve

eksistenser. Den del bliver ikke
reguleret af markedet, og der skal vi
som samfund sætte målrettet ind og
hjælpe de mennesker, der ikke kan
indgå og finde sig til rette i en almindelig udlejningsbolig. Vi har tidligere
forsøgt at få opbakning til flere midlertidige boliger til udsatte borgere, men
uden held. Så den del af aftalen er
meget kærkommen, siger hun.
De Radikales boligordfører, Susan
Kronborg, nævner den såkaldte
ghettoaftale som en årsag til, at
partiet trak sig fra aftalen.
- Sekundet efter at have revet almennyttige boliger ned vil man bygge nye
lejligheder, siger hun.
De Radikale ønskede endvidere, at
unge hjemløse kunne få adgang til at
bo i halvdelen af de 4.000 nye kollegieboliger, der er en del af aftalen.
Men de bliver kun for unge under
uddannelse.
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Men jeg kan
blive bekymret
for, om
man ikke bliver
kastet rundt i
systemet ...
Der skal mere
mandskab til,
hvis det skal
fungere.
Jonas Laursen,
næstformand i de hjemløses
landsorganisation, SAND

OPGØR MED SILOTÆNKNING
Flere boliger, mere bostøtte og mindre støtte til forsorgshjem
er tre hovedelementer i bolig- og hjemløseudspillet
Aftalen om almene boliger og bekæmpelse af hjemløshed er et nybrud i dansk
politik. Gennem mange år har socialpolitik og boligpolitik været præget af det,
man kalder silotænkning – hver for sig og uden sammenhæng.
Med aftalen om ’Fonden for blandede byer’ støtter man, at huslejen sættes
ned, så det bliver realistisk også for en kontanthjælpsmodtager at betale den.
Samtidig vil man skrue op for den hjælp, hjemløse kan få til at blive i boligen.
Cirka 2.300 mennesker overnatter hvert døgn på herberger og forsorgshjem
– de såkaldte 110-boformer, navngivet efter den paragraf i Serviceloven, der
handler om midlertidigt ophold til hjemløse ’med særlige sociale problemer’.
Der er tale om socialpædagogiske tilbud, og derfor koster det op mod 50.000
kroner om måneden at have en borger boende der. Kommunen betaler, men
staten refunderer automatisk halvdelen af beløbet.
Et af problemerne er, at mange, som skønnes at kunne klare sig i egen bolig,
bliver hængende for længe, fordi der ikke er boliger, de har råd til at flytte ind i.
Derfor vil partierne bag aftalen flytte penge fra herberger og forsorgshjem og i
stedet bruge dem på bostøtte til hjemløse, der er kommet i egen bolig.
Siden 2009 har skiftende regeringer officielt fulgt en strategi om Housing
First. Den hjemløse skal hurtigt have en bolig og derefter den nødvendige
hjælp. Men strategien har fejlet – ifølge en rapport fra Socialstyrelsen især
fordi kommunerne har sparet på bostøtten.
Nu får kommunerne en økonomisk håndsrækning. Fra 2023 vil de kun få
statsrefusion for ophold på herberger og forsorgshjem i 120 dage og på
sigt kun i 90 dage. Pengene skal i stedet ’følge den hjemløse’ og bruges på
bostøtte i op til to år.
Den socialdemokratiske socialordfører Camilla Fabricius betegner det som
banebrydende.
- Når jeg har snakket med en psykisk syg kvinde, der har været på herberget
Tre Ege i Aarhus i tre år, fordi kommunen ikke kan finde en passende bolig, er
det på tide, at kommunen ser sin borger i øjnene og siger: Det her er ikke det
rigtige sted for dig, så hvad kan vi gøre? Kommunen skal lave en handleplan,
siger Camilla Fabricius.
- Hvis man har et menneske på et herberg, som ikke vil væk, kan man godt
sige nej. Men det handler om retten til egen bolig. At komme ud af hjemløshed
handler om at have en bolig, man har råd til at betale. Også når man kommer
ud fra psykiatrisk eller ud af fængsel. Men det kan ikke stå alene. Man skal
have den pædagogiske faglighed med, tilføjer hun.
Både glæde og skepsis
Næstformand i de hjemløses landsorganisation, SAND, Jonas Laursen er enig.
Et par gange har han selv prøvet at blive tildelt en lejlighed, som han i
længden ikke kunne være i på grund af utilstrækkelig bostøtte og et alt for lille
netværk dér, hvor han blev flyttet hen.
- Det er godt, de bygger billigere boliger. Det der med at afsætte penge til at
kunne nedsætte huslejen er en rigtig god ting, for så er der faktisk noget, man
kan huse folk til.
- Men jeg kan blive bekymret for, om man ikke bliver kastet rundt i systemet.
Hvis der ikke lige er en bolig til dig, kan det være kommunen henter dig hjem

til et sted med driftsoverenskomst,
selv om du ikke ønsker at være i den
kommune, siger han.
Kommunen får som noget nyt en
mulighed for at udskrive en borger
fra herberg eller forsorgshjem efter
120 dage. Det understreges dog, at
en borger, der falder tilbage i hjemløshed, kan indskrives på et herberg
igen, også hvis der er tilbudt en bolig.
En milepæl
Jonas Laursen er skeptisk overfor, om
kommunerne vil afsætte tid til at give
ordentlig bostøtte – selv om de får
penge til det fra staten.
- Der skal mere mandskab til, hvis
det skal fungere, og der skal være
flere timer.
Han er til gengæld glad for, at
der også bliver mulighed for at yde
bostøtte med statsrefusion til ophold
på boformer efter paragraf 107. Her
bor hjemløse, hvis funktionsevne er
betydeligt nedsat, og som har behov
for omfattende hjælp til almindelige
gøremål. Disse ophold har kommunerne hidtil betalt selv.
- Det er ikke alle, der er klar til at

komme i egen bolig efter tre måneder,
siger Jonas Laursen.
I Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, VIVE,
kalder seniorforsker Lars Benjaminsen aftalen for en milepæl.
- Det største element i aftalen er, at
der kommer flere billige boliger, og
at man tænker boligpolitikken med
i socialpolitikken og hjemløsepolitikken. I de tidligere programmer har
boligpolitikken ikke været med.
- Det er netop små og billige boliger
– et- og toværelses lejligheder – der
er et stort efterslæb med. Nu skal
man holde tæt øje med, at der ikke
bliver et bureaukratisk tovtrækkeri
ude i kommunerne, siger Lars Benjaminsen.
Han henviser til, at det ikke må blive
en spareøvelse for kommunerne at
udskrive folk fra forsorgshjem, hvis de
har mere brug for den hjælp, de får
dér, end for at komme i egen bolig.
- Man skal passe på med, at
borgerne får den støtte, de har behov
for. Om man lever op til at give den
støtte, så længe der er behov for det,
siger Lars Benjaminsen.

At komme ud af
hjemløshed handler
om at have en bolig,
man har råd til
at betale.
Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokraterne
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HJEMLØSE SKAL BO
I ALMINDELIGE BOLIGER
Bolig- og hjemløseaftalen er også et nej til den finske model
Målet med boligaftalen er, at hjemløse kommer til at bo i almindelige boliger og
ikke i områder, der kun huser socialt udsatte. Det har man set i Finland, hvor
herberger er blevet bygget om til hjemløseboliger.
- Hvis vi kun bygger billige boliger, så bliver det ’social housing’, hvor der kun
bor udsattegrupper. Jeg synes, det skal være sådan, at boliger er for alle. Det
er vigtigt, at balancen i de almene boligbyggerier er god, siger boligminister
Kaare Dybvad (S).
Men der er forsvundet 11.000 små boliger over en årrække, og der rives
boliger ned som følge af parallelsamfundspakken. Er der ikke nærmere tale
om en kompensation med den ny aftale?
- Det er vigtigt at sige, at der er to store årsager til, at der er forsvundet
meget billige boliger i hovedstadsområdet. Den ene er, at man har gamle
boliger, som gennem en årrække ikke har været renoveret. Så kan huslejen
stige fra tre til fire et halvt tusind kroner for en lille lejlighed, efter den er renoveret. Den anden årsag er, at nogle boligorganisationer ikke har et ønske om

at have små boliger. De bygger ikke
så mange af dem, fordi de tiltrækker
mennesker med problemer.
- Desuden er der lagt boliger
sammen, men det har vi stoppet. Det
er ikke længere tilladt at sammenlægge små boliger. Parallelsamfundspakken betyder ikke så meget i denne
sammenhæng. Det er ikke små, men
store lejligheder, der bliver fjernet.
Kaare Dybvad påpeger, at der med
det samme bliver skabt billige boliger
i den eksisterende boligmasse via det
nye boligtilskud.
- Og når de er færdigbyggede,

kommer der nye boliger til. Vi skal tale
med kommunerne om, at de i højere
grad bruger deres anvisningsret.
Men hvad der skal ske, når de
midlertidige boligtilskud udløber?
- Der er en udfasning på fem år,
hvor man så går over til almindeligt
huslejeniveau. Huslejen vil så gå fra
3.500 kroner om måneden til 5.000.
Men der er en rekordstor fraflytningsandel hvert år, plus at vi kommer til
at lave aftaler med kommunerne om
at anvise flere boliger, siger Kaare
Dybvad.

YDELSERNE MANGLER
Ydelsesudspil kan mindske værdi af boligaftalen
De sociale ydelser er ikke en del af bolig- og hjemløseaftalen, selv om der
faktisk er et regeringsudspil på vej. Ydelseskommissionen fremlagde tidligere
på året en række forslag til en udgiftsneutral reform. Et af dem var at tage
diagnosetillægget på 4.000 kroner fra unge på uddannelseshjælp, som netop
er et tillæg til unge, som ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse.
Uddannelseshjælp er den ydelse, de fleste unge hjemløse er på. De får
udbetalt cirka 6.500 kroner om måneden, hvilket yderst sjældent rækker til en
husleje. Dermed risikerer en kommende ydelsesreform at skabe nye hjemløse
og modarbejde bolig- og hjemløseudspillet.
- At få mennesker ud af hjemløshed handler ikke kun om ydelser. Men man
skal være opmærksom på, at ydelserne er en tredje komponent. Kommer der
forringelser i ydelserne, vil det trække den forkerte vej. Det er nok heller ikke
realistisk at forestille sig, at ydelserne bliver sat væsentligt op. Så det at sætte
huslejen ned er nok den hjælp, der ligger inden for det realistiske. Og bygge
billigt, så meget man nu kan, siger seniorforsker Lars Benjaminsen fra VIVE,
som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius kalder det en ’hypotetisk betragtning’, at en ydelsesreform kan komme til at modarbejde bolig- og
hjemløseaftalen.
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- Jo mere man kommer ind på
socialområdet, jo mere kan man se,
at problemerne spænder over meget
fra sociale ydelser og over i psykiatrien. Når jeg ser folk på nedsatte
ydelser, tænker jeg, at mange måske
ikke er på de ydelser, de skal være
på, siger hun.
Adspurgt, om man ikke efterhånden
i mange år har sagt, at folk burde
være på andet end ydelse, svarer
hun:
- Det er frustrerende, at det ikke
sker. Dialogen med kommunerne er
der, også på handicapområdet. Vi har
brug for at snakke om, hvorfor folk
ikke oplever, at de får den hjælp, de
skal have.

Den almennyttige
boligmasse er med
til at begrænse
hjemløsheden i
Danmark - både
generelt og fordi
kommunerne har
anvisningsret. Den
er årsag til, at vi ikke
som i andre lande,
for eksempel
Irland, har familiehjemløshed.
Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE

POLITISK FNIDDER OM CHRISTIANA
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Alternativet står udenfor boligaftalen,
fordi den indeholder en mulighed for
at bygge billige boliger på Christiania. ’Vi vil bevare Christiania,’
skriver partiet på Twitter.
Hus Forbi har ringet til Christianias
byggekontor, som oplyser, at man
ikke har været i forhandlinger, og at
man ikke ved andet om aftalen, end
man har læst i medierne. Holdningen
er, at man ikke har noget imod billige
boliger, hvis de opføres i Christianias
ånd.
Og det er langtfra sikkert, at der
overhovedet skal bygges i fristaden,
understreger en af Enhedslistens
forhandlere, Rosa Lund:
’Vi er ikke i gang med at rydde
Christiania. Christiania-delen er ord,
som ikke ændrer på den byggeret på
15.000 kvadratmeter, som Fonden
Christiania allerede har. Hvis Christiania ikke vil have almene boliger, så
bliver der ikke opført almene boliger.
Aftalen forpligter regeringen til at
afsøge mulighederne. Jeg synes, det
er ekstremt dårlig stil, at nogle partier
prøver at få det til at fremstå som om,
aftalen rydder Christiania,’ skriver hun
på sociale medier.
En lignende melding kommer fra
boligminister Kaare Dybvad (S):
- Hvad der kommer til at ske
omkring Christiania, kommer an på
en forhandling, som jeg indleder med
dem nu. Fra 2012 er der en aftale
om 15.000 kvadratmeters byggeret.
Men de skal have tid til at have en
ordentlig demokratisk proces, siger
han til Hus Forbi.
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BORG E RFORSLAG

HJEMLØSE
UD AF
JOBCENTERET
NATALIA ER EN AF DE MANGE HJEMLØSE,
SOM HAR HAFT NEGATIVE OPLEVELSER
MED JOBCENTERET. DERFOR STØTTER
HUN ET NYT BORGERFORSLAG FRA SAND
af Jonas Kjærgaard
foto: Ole Joern
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Jeg synes,
det er n
 oget
fuldkomment svineri,
at man har
hjemløse i
jobcenteret,
hvor de bliver tvunget i
jobprøvning
og behandling uden at
blive tilbudt
en bolig
først.
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KORT OM SAND’S BORGERFORSLAG
Uanset om du er nyuddannet
akademiker, nedslidt murer eller
hjemløs stofbruger, skal du
besøge det samme jobcenter, hvis
du er ledig. Det prøver de hjemløses landsorganisation, SAND, at
få ændret med et borgerforslag,
der kort og godt går ud på, at
indsatsen for hjemløse skal flyttes
fra jobcenteret til socialforvaltningen.
Overalt i landet oplever hjemløse
at blive pisket rundt i beskæftigelsesforvaltningen, som har ansvaret
for jobcentrene, uden nogen
udsigt til at komme i arbejde. Hus
Forbi-sælger Natalia, også kendt
som Nat, er en af dem. Og hun
håber inderligt, det vil lykkes at
skaffe de 50.000 underskrifter,
der vil tvinge Folketinget til at
debattere borgerforslaget.
- Jeg synes, det er noget
fuldkomment svineri, at man har
hjemløse i jobcenteret, hvor de
bliver tvunget i jobprøvning og
behandling uden at blive tilbudt

en bolig først. Det har jeg oplevet på egen krop igennem flere år – i
forskellige kommuner.
Midt i en meget kaotisk periode af sit liv flyttede Nat til København,
hvor hun håbede at kunne få en ny start. Det endte med at blive en lang
sej kamp om at komme ovenpå igen.
- Da jeg boede på gaden i København, blev jeg ikke anset som en
borger i Københavns Kommune. Jeg kunne ikke få nogen social hjælp,
men jeg blev sendt til jobcenteret. På det tidspunkt var jeg midt i en
skilsmisse, jeg sov på gaden, og så har jeg en multidiagnose. På gaden
oplevede jeg at få tæsk og blive overfaldet. Så har man altså ikke
overskud til at blive tvunget i jobprøvning, forklarer Nat.
Jobcenteret avler nederlag
Nat er langtfra den eneste, som har haft negative oplevelser med
jobcenteret. SAND har kendskab til mange i den samme situation, og
generelt oplever man, at jobcentrene ikke har den nødvendige viden,
erfaring og ressourcer til at arbejde med socialt udsatte mennesker.
- Den sociale lovgivning handler om mennesket og alt det uden om
forsørgelsen og har andre formål end beskæftigelseslovgivningen. Den
sociale lovgivnings formål er at give borgeren en mulighed for at få den
hjælp, der er tilstrækkelig til, at borgeren kan klare sig selv i hverdagen,
siger Sara Thormar, som er jurist i SAND.
- Der skal være fokus på det enkelte menneske, og arbejde er
noget, man kan kigge på, når situationen på det personlige plan er
nogenlunde stabiliseret, og der er overskud og motivation til at kunne
profitere af det. Når jobcentrene kun tænker i job og presser folk ud på
arbejdsmarkedet, uden de har et fundament privat, skaber det grobund

for nederlag på nederlag, tilføjer hun.
Ny start i Varde
Nat var med egne ord helt smadret
af at bo på gaden. Alligevel gjorde
hun sit bedste for at overholde alle
aftalerne med jobcenteret. Hun kom
i jobprøvning, selv om hun i virkeligheden havde mere brug for et sted
at bo eller komme i kontakt med en
psykolog.
- Jeg kunne selvfølgelig ikke
passe et almindeligt arbejde i den
tilstand. Hver gang jeg ikke dukkede
op, modtog jeg reprimander og let
skjulte trusler fra min sagsbehandler
og aktivitetscenteret. Jeg var bange
for, at de ville tage min kontanthjælp,
så jeg helt ville ryge ud af systemet.
Det blev de ved med, indtil jeg
kontaktede en jurist fra SAND, som
forklarede mig, at det var ulovligt.
Siden er Nat flyttet til Varde, hvor
det er lykkedes hende at finde en
bolig. Sammen med SAND har hun
forsøgt at få aktindsigt fra sit forløb
i jobcenteret i København. Alle

dokumenterne er dog forsvundet på
mystisk vis, så der ikke er noget at
klage over.
Mange hjemløse kæmper fortsat
for at komme ud af jobcenterets
kløer, så de kan få den hjælp, de i
virkeligheden har brug for, hvis de
skal blive raske nok til at komme
i arbejde. Hos SAND håber man,
at alle hjemløse kan blive flyttet til
socialforvaltningen, så de kan få den
fornødne hjælp.
- Jobcentrene er ikke gode nok til
at spotte, når en borger har behov
for hjælp – udover hjælpen til forsørgelse – og lader udsatte følge helt
almindelige forløb, som ikke giver
mening. Hvis indsatsen starter i
socialforvaltningen, vil man tidligere
kunne iværksætte de foranstaltninger, der kan gøre borgeren klar til
arbejdsmarkedet. Her vil man forhåbentlig også hurtigere kunne spotte,
hvis en borger slet ikke forventes at
kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet, siger Sara Thormar fra SAND.

Ansvaret for indsatsen for hjemløse på kontanthjælp skal flyttes fra jobcenteret
(beskæftigelsesforvaltningen) til socialforvaltningen.
Jobcentrene er gode til at kontrollere og sanktionere. De værktøjer, de har
udviklet til dette, tager ikke hensyn til borgere, der har problemer udover
ledighed. De tager ikke hensyn til hjemløse. Derfor rammes alt for mange
hjemløse af uretmæssige sanktioner, der forværrer deres problemer og
undergraver tilliden til, at myndighederne er sat i verden for at hjælpe dem. De
kommer længere væk fra arbejdsmarkedet. Stik imod intentionerne i lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet.
Den fulde ordlyd kan læses på www.borgerforslag.dk,
hvor man kan skrive under indtil 22. april.

Lyden af avisen
Hør Hus Forbi-sælger Steen Abildgaard læse
artiklen op, reflektere over den og fortælle
om sine egne oplevelser fra mødet med
jobcenteret, mens han var hjemløs.
Find vores oplæsningspodcast, hvor du
normalt hører lyd, eller scan koden her.

HAR DU EN LEDER I MAVEN?
Sæt dine kompetencer i spil inden for ledelse, koordinering og organisering og skab de bedste
rammer for, at Røde Kors-frivillige i hovedstadsområdet hver dag kan gøre en forskel for andre.
Som frivillig leder bliver dine opgaver blandt andet at rekruttere nye frivillige, klæde dem godt
på til opgaven, koordinere og følge op på indsatsen og sikre god trivsel blandt frivillige og
deltagere. Du kan også komme til at arbejde med vagtplaner, administration og meget mere i
samarbejde med både ansatte og frivillige kollegaer.
Kvindenetværket
Frivillige i
Kvindenetværket
støtter kvinder, der
har været udsat for
vold i nære relationer,
når de skal videre fra
et krisecenter. Som
leder er du med til at
skabe gode match, så
kvinderne får støtte
gennem en svær tid.

Fra Bolig til Hjem
I denne indsats får
kvinder hjælp fra
arkitekter til at
komme godt på plads
i deres nye hjem, når
de flytter fra et
krisecenter. Som
frivillig leder er du
med til at finde
match, så kvinderne
kommer godt hjem.

Røde Kors Herberg
for Kvinder
Kvindeherberget er
hjem for 27 kvinder,
og som frivillig leder
er du med til at sikre,
at de får støtte fra
engagerede frivillige
og et udbud af
frivilligdrevene
aktiviteter i og
udenfor huset

Omsorgscenter for
syge hjemløse
Når en hjemløs
udskrives, kan
han/hun bo 14 dage
hos os for at få ro til
at komme sig og
støtte til at komme
godt videre. Som
frivillig leder finder du
frivillige og skaber
hjemlige rammer.

KONTAKT OS, HVIS DU VIL VIDE MERE
RKH.FRIVILLIG@RODEKORS.DK ELLER 3833 6400
rødekors.dk/hovedstaden
januar 2022
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FRA BØDER
TIL BEHANDLING
Det er 20 år siden, Portugal afkriminaliserede besiddelse af
stoffer, og alle i landet er enige om, at det er den rigtige politik
af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild

Afkriminaliseringen
har ikke løst alle
problemer, men
war on drugs løser
ingen problemer.
Man kan ikke
afskaffe stoffer,
man skal håndtere dem
Nuno Capaz, formand for Portugals ’afskrækkelsesnævn'

januar 2022

- Der er ingen debat i Portugal om at gå tilbage til det gamle system, ingen
debat overhovedet.
Nuno Capaz, som ellers er lidt af en speedsnakker, sætter for en kort
bemærkning farten ned, som for at forsyne sit budskab med et usynligt
udråbstegn: Ingen i Portugal så meget som overvejer at gå tilbage til en model,
hvor det var strafbart at ryge en joint eller være i besiddelse af stoffer til eget
brug.
Sådan er det i Danmark og i de fleste lande i verden, og sådan var det i
Portugal indtil 2001. Men en eksplosion i antallet af heroinmisbrugere og
stofrelaterede dødsfald fik politikerne til at afkriminalisere brug og besiddelse
af stoffer.
- Indtil 1974 var Portugal et diktatur, og der fandtes faktisk ikke stoffer i
landet udover cannabis, som kom fra Portugals kolonier. Men efter demokratiet
blev indført, eksploderede det, og vi gik ret hurtigt fra cannabis til heroin.
Omkring 1987-1988 havde vi det største forbrug af heroin i Europa, og man
sagde, at alle på det tidspunkt kendte en misbruger. Og vi havde ingen narkotikapolitik, fortæller Nuno Capaz.
Han er formand for Portugals ’afskrækkelsesnævn’, som i vid udstrækning
har afløst landets domstole i sager om overtrædelse af narkotikalovgivningen.
Nævnet kan måske bedst sammenlignes med de forebyggelsesteams, man
bruger i det danske SSP-samarbejde overfor unge kriminelle.
Færre dødsfald
Nuno Capaz er inviteret til Danmark af Stenbroens Jurister og Mia Nyegaard,
som indtil årsskiftet var socialborgmester i København. Anledningen er en
konference om nye veje til at forbedre folkesundheden, og det var netop det,
Portugal satte som mål for godt 20 år siden.
Samtaler og behandling afløste bøder og fængsel, og skadesreduktion blev
gjort til en af grundpillerne i arbejdet med at hjælpe misbrugerne. Nuno Capaz
laver en sammenligning:
- Hvis dit blodtryk er for højt, kan du ikke gå på McDonald’s hver dag. Det
slår dig ihjel. Så går du til din læge og siger: Jeg vil gerne have lov til gå
på McDonald’s i weekenden. Og lægen siger ’det er i orden’, for det er en

forbedring, siger han efter konferencen i et interview med Hus Forbi.
Og det har virket, alene målt på
folkesundheden. Antallet af stofrelaterede dødsfald faldt umiddelbart
efter reformen og har siden ligget
pænt under EU-gennemsnittet. Og
antallet af nye stofrelaterede AIDStilfælde faldt fra 518 i 2000 til 13 i
2019.
Nok så væsentligt: Brugen af
ulovlige stoffer ligger i dag langt
under gennemsnittet i Europa. Ifølge
en undersøgelse fra det europæiske
overvågningscenter for stofbrug,
EMCDDA, havde cirka 12 procent
af alle 15-64-årige portugisere brugt
et ulovligt stof i 2019. I Danmark var
tallet næsten 40 procent.
- Afkriminaliseringen har ikke løst
alle problemer, men war on drugs
løser ingen problemer. Man kan ikke
afskaffe stoffer, man skal håndtere
dem, siger Nuno Capaz.
Sælgerne straffes stadig
Stoffer er fortsat ulovlige. Dels er det
et krav fra FN, at brug af stoffer skal
være kriminelt, dels straffer Portugal
fortsat pusherne og kurererne. Men
før reformen var mere end 40 procent
af alle domme i landet relateret
til stoffer – i dag er tallet cirka 15
procent.
- Det er ikke blevet lettere at få fat i
stoffer, selv om vi har afkriminaliseret,
for det er stadig ulovligt. At sælge
stoffer er stadig kriminelt og bliver
sanktioneret. Hvis politiet ser én, der
sælger til en anden, vil sælgeren blive
straffet, mens køberen vil gå fri –

eller blive bedt om at møde op til en
samtale, siger Nuno Capaz.
De penge, der tidligere blev
brugt i retssystemet, bruges nu
på behandling og rehabilitering.
Behandling af alle former for afhængighed er samlet under én paraply,
kaldet SICAD, hvor man også kan
hjælpe med uddannelse, arbejde eller
bolig, hvis det er det, der er behov for.
- Vi er ikke en retsinstans, vi ser
ikke stoffer som problemet, men ser
på den enkelte person. Folk skal
behandles forskelligt. Og man skal
kun ringe ét sted hen, forklarer Nuno
Capaz.
Afskrækkelsesnævnet, som han
selv er formand for, er en del af
SICAD. Her sidder en advokat, en
læge og en socialarbejder, som
sammen vurderer, om man skal i
behandling, og hvad behandlingen
skal bestå i.
- Der er ingen tvang, men vi kan
motivere folk til at gå i behandling.
Hvis de siger nej, kan de for eksempel blive bedt om at tjekke ind på
politistationen en gang om ugen
og afgive en blodprøve, siger Nuno
Capaz.
Han tilføjer, at systemet er indrettet
på at kunne skelne mellem ’fritidsbrugere’ og afhængige.
- Sanktionerne varierer efter, hvem
man sidder overfor. Er du afhængig,
kan du ikke få en bøde. Hvorfor skulle
vi gøre det? De afhængige bruger
alle deres penge på at skaffe stoffer i
forvejen og vil bare skulle lave endnu
mere kriminalitet for at kunne betale
bøden. Det giver ingen mening.
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HJEMLØSE
GEMMER SIG
OM NATTEN

Før sov de sammen
med deres venner.
Nu er de mere alene.
De gemmer sig. De
siger, at de er mere
stressede. De er
bange for at blive
opdaget af politiet.
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Christian Ridder, gadeplansmedarbejder, Projekt Udenfor

Forbud mod lejre har fået flere hjemløse i København til at sove alene eller overnatte udenfor byen.
Lejrforbuddet var møntet på migranter, men skaber utryghed blandt alle hjemløse, som sover på gaden
af Pia Justesen
illustrationer: Maja Petrea Fox
Aftenen er mild med en fugtig duft af syrener hængende i luften. På et hotel i
Københavns indre by er der fest, og udenfor står en gruppe glade gæster og
taler højt.
På den anden side af gaden sover to hjemløse i det høje græs, skærmet af
en trappe og et stort træ. De er synlige, for det er mere sikkert at sove med liv
og lys omkring sig. Men de er bange for, at politiet ser dem.
Et par timer efter midnat er der tomt i de københavnske gader. En sort kat
lunter midt på vejen. Det eneste, man kan høre, er lyden af tre par sko i utakt
på fortovet. Det er gadeplansteamet fra Projekt Udenfor, som arbejder med
hjemløse gadesovere.
På nattevandringen forklarer gadeplansmedarbejder Christian Ridder, at det
er blevet vanskeligere at finde og hjælpe gadesoverne, siden lejrforbuddet blev
indført i 2017. Det er med til at fastholde hjemløse på gaden, mener han.
- Før sov de sammen med deres venner. Nu er de mere alene. De gemmer
sig. De siger, at de er mere stressede. De er bange for at blive opdaget af
politiet.
Mindre synlige gadesovere
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, kortlægger
hjemløsheden i Danmark hvert andet år. Ved den seneste tælling i 2019 var der
omkring 6.400 hjemløse i Danmark.
VIVE’s hjemløsetælling viser også, at der er kommet flere gadesovere. I 2015
var der 609, fire år senere var antallet steget til 732. Desuden viser optællingerne, at antallet af hjemløse migranter i samme periode er vokset fra 125 til
519. Knap halvdelen af dem sover på gaden.
Det reelle antal er med stor sandsynlighed større, men paradokset er, at
Projekt Udenfor siden 2016 har fundet færre og færre, der sover på gaden.
Da gadeplansmedarbejderne lavede en nattetælling i september 2016,
var der 170 gadesovere, tre år senere var antallet 60. Projekt Udenfor fandt
således færre gadesovere i samme periode, som VIVE’s hjemløsetællinger
dokumenterer en stigning.
Hjemløse er blevet vanskeligere at finde, fordi de skjuler sig. Ofte er de
bange for at bede om hjælp og fortæller ikke, hvor de sover – heller ikke til
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andre hjemløse, fortæller Pedro
Casado Michael, som er områdechef
i Københavns Kommunes hjemløseenhed.
- Generelt samles de hjemløse
ikke i større grupper mere. Det er
ikke dumme mennesker. De lytter og
har forstået, at de ikke kan lave lejre.
Men de er her, selv om de ikke er så
synlige om natten, siger han.
Mange har fået bøder
Tre måneder senere, endnu en nattevandring med Projekt Udenfor. Det
er en lun septembernat, og stilheden
bliver kun afbrudt af små lyde af latter
og musik. En mand ligger alene i et
mørkt skur i en park.
Han har ingen sovepose, og hans
hvide sko stikker ud over bænken. Et
andet sted i byen sover en mand med
ansigtet oplyst af gadelampen. For
ham er det mere trygt at kunne ses.
Det er ikke ulovligt at overnatte på
offentlige steder i Danmark, men de
sidste fire år har politiet haft mulighed
for at gribe ind overfor såkaldt utryghedsskabende lejre. Og ofte får en
hjemløs en bøde på 1.000 kroner for
at overtræde lejrforbuddet.
Nogle gange følger der et zoneforbud med. Det betyder, at det er
ulovligt for den hjemløse at færdes og
opholde sig i den kommune, hvor lejrforbuddet er overtrådt. Typisk gælder
zoneforbuddet i tre måneder.
I en statusredegørelse til Folke-

tinget oplyste Rigspolitiet i marts
2021, at der var givet 554 lejrforbud
og 231 zoneforbud fra april 2017
til udgangen af 2020. Da blev det
præciseret, at lejrforbuddet alene
vedrører permanente lejre og ikke er
målrettet hjemløse, som sover alene
eller to og to.
Det er udelukkende Københavns
politikreds, som har givet lejr- og
zoneforbud til hjemløse. Københavns
Politi har ikke ønsket at stille op til
interview og henviser til den nævnte
statusredegørelse.
Her beskriver politiet, at ’tilrejsende
i større grad end tidligere er søgt væk
fra offentlige parker, ligesom hjemløse
i mindre grad har etableret sig i lejre’.
Politiet konkluderer, at der er sket
et markant fald i antallet af lejre, og
at lejrlovgivningen har ’en præventiv
effekt’.
Flest forbud til østeuropæere
Gadesovere forsøger at gemme sig
på mange forskellige måder. De går
sjældent rundt med sovegrej, og
de sover oftere end tidligere alene
og skjult for omverdenen. Det kan
være i kældre, på afsidesliggende
legepladser, byggepladser eller
parkeringspladser, hvor der ikke er
mennesker om natten. Ofte tager
gadesoverne udenfor byen og overnatter i parker og opgange.
Camilla Ida Ravnbøl forsker i
EU-migration på Institut for Antro-
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pologi ved Københavns Universitet. Hun siger, at det generelt er vanskeligt at
dokumentere diskrimination i Danmark, men at tallene for sigtelser efter lejrforbuddet viser, at politiet særligt går efter hjemløse migranter.
- Politiet har fået pålagt at stresse de hjemløse migranter og særligt
romaerne. Fjernelse af romalejre var centralt i den politiske debat op til vedtagelsen af lejrforbuddet i 2017. Flere politikere udtalte offentligt, at hjemløse
migranter skulle stresses, siger hun.
Justitsministeriet oplyser i et svar på en aktindsigt, at langt de fleste lejrforbud er givet til østeuropæiske gadesovere. Af de 554 lejrforbud er 423 givet
til personer fra Rumænien, 24 til personer fra Albanien og 22 til personer fra
Bulgarien.
Zoneforbud er givet i 231 sager, men her har Justitsministeriet afvist at give
aktindsigt i oplysninger om nationalitet.
Stigende social eksklusion
I Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelser bliver københavnere
spurgt om, hvilke kriminalitetstyper og gener de er bekymrede for.
Undersøgelserne viser, at københavnerne er relativt trygge ved gadesovere.
Kun omkring hver femte københavner sætter et kryds (blandt flere) ved
bekymring over hjemløse borgere, som slår sig ned og sover på gaden i deres

De har
mange
forskellige
strategier
for at undgå politiet.
Men generelt sover
de mindre.
Ofte sover
de kun i
løbet af
dagen, og
ofte bliver
det kun til
små
powernaps
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nabolag. En andel, som stort set har
været uændret siden 2018, da tryghedsundersøgelsen for første gang
indeholdt det spørgsmål.
Siden 2017 er den generelle angst
blandt gadesoverne til gengæld
vokset. Og det er ikke kun hjemløse
migranter, som er blevet mere
utrygge. Tim er dansk statsborger og
har været hjemløs i mange år.
- Romaloven har gjort mig mere
utryg. Og det er 90 procent af
hjemløse danskere blevet. Loven er
ren chikane mod os hjemløse, siger
han.
Forsker Camilla Ida Ravnbøl
påpeger, at det ikke kun er lejrforbuddet, der er årsag til, at hjemløse
er blevet mere utrygge og stressede,
men at det spiller en afgørende rolle:
- De er bekymrede for at sove på
gaden og finder andre måder at overnatte på. De har mange forskellige
strategier for at undgå politiet. Men
generelt sover de mindre. Ofte sover
de kun i løbet af dagen, og ofte bliver
det kun til små powernaps, siger hun.
Bo Heide-Jochimsen er direktør i
Projekt Udenfor og har arbejdet med
mennesker i hjemløshed de sidste 15
år. Han bekræfter, at det generelt er
blevet mindre trygt at sove på gaden.
- Den vold, man som hjemløs bliver
udsat for, er farligere, når man sover
alene. Desuden er der ingen til at
Camilla Ida Ravnbøl, forsker, Institut for hjælpe, hvis man bliver syg. Hvis man
sover i en gruppe, kan man varme
Antropologi, Københavns Universitet
hinanden. Man kan også gå ud at
tisse uden at skulle pakke alle sine
ting sammen, og hvis man er sulten,
kan man få noget mad fra de andre,
forklarer han.
Eksklusionen skaber bekymring
hos hjemløseorganisationer som
Projekt Udenfor.
- Dem, jeg taler med, siger, at de
ikke føler, de hører til længere. Det
værste er, når de siger, at de godt
kan forstå det. Det betyder jo, at de
synes, diskriminationen er ok. De har
internaliseret den holdning, at de som
hjemløse er mindre værd, siger Bo
Heide-Jochimsen.
Artiklens forfatter, Pia Justesen, er
menneskerettighedsjurist og arbejder
på et forskningsprojekt på Aalborg
Universitet om Dark Design og social
eksklusion i byens rum. I projektets
styregruppe sidder Københavns
Kommunes hjemløseenhed, SAND,
Kirkens Korshær, foreningen
Minoritet og Projekt Udenfor.

januar 2022

HJEMLØSE
FÅR STADIG
BØDER FOR
AT SOVE
PÅ GADEN
af Peter Andersen

Politiet har fået
pålagt at stresse
de hjemløse
migranter og
særligt romaerne

Hjemløse, der sover alene, kan
fortsat blive vækket midt om
natten, blive smidt væk og få
en bøde. Justitsminister Nick
Hækkerup (S) har ganske vist
slået fast, at den såkaldte lejrlov
kun kan bruges til at slå ned på
større, permanente lejre. Men
politiet i København er i stedet
begyndt at bruge et gammelkendt redskab: ordensbekendtgørelsen.
- Dér står, at uvedkommende
ikke må tage ophold i blandt
andet opgange, porte og
indgange til forretninger. Man får
den samme bøde, og man bliver
bortvist, men efter en anden
bestemmelse, siger advokat
Asser Gregersen.
Han har tidligere ført – og
vundet – en række sager for
hjemløse, der fik bøder for at
sove i ’utryghedsskabende
lejre’, selv om de sov to eller tre
sammen. Men siden Folketinget
i sommeren 2020 præciserede
reglerne, er der ikke rejst nye
tiltaler for brud på lejrloven.
- Til gengæld verserer i
øjeblikket ti eller flere sager
mod mennesker, som er tiltalt
for at have gjort præcis det
samme, som der tidligere blev
givet bøder for efter lejrloven.
Der er blandt andet nogle, der
har sovet i indgangen til New
Yorker på Strøget (tøjbutik red.)
i København. Det var der også,
da man prøvede rækkevidden af
lejrloven. Den sag tabte man, nu
prøver man så med nogle andre
mennesker, der sover præcis
det samme sted, siger Asser
Gregersen.

Camilla Ida Ravnbøl, forsker, Institut for Antropologi,
Københavns Universitet

januar 2022

26

HUS FORBI

26. ÅRGANG

27

MINDEORD

HUS FORBI-SÆLGER
JENS ’THY’ ER DØD
Jens var fra Thy, men i mange år
holdt han til i København. Han var
en af de hårde drenge fra gaden,
som stod meget igennem og var
udsat for en masse skidt. En ballademager i de højeste vægtklasser, som
imidlertid også spredte vildt megen
glæde og begejstring omkring sig.
I sine unge år stiftede Jens familie.
Siden endte han på landevejen
og rundtomkring i forskellige byer.
Mange læsere med børn vil huske
ham. For når han solgte Hus Forbi,
var han nok den mest pædagogiske i
sælgerkorpset. Ofte var det børnene,
der købte avisen, så forældre kunne
få den med hjem og læse den.
Jens lavede nemlig ballondyr,
og det var han rigtig dygtig til. Han
var sådan en blanding af gøgler,
vagabond, spasmager, eftertænksom
person og vild type. Nogle af de
anekdoter, der kan fortælles om
ham, er afgjort ikke for børn. Andre
er mere mainstream. Efter sigende
glemmer de ham aldrig i Brugsen og
hos købmanden i Frøslev.
En historie fra dengang, der
var pant på snapsflasker, handler
om Jens, som var i Brugsen. Her
pantede han for, hvad der svarer til
et indkøb af snaps for 700 kroner.
Uddeleren ringede til købmanden og
spurgte, om han havde styr på sin
snaps, for Jens havde lige afleveret
en del tomme flasker. Der gik en tid,
før Jens kom til købmanden igen.

Da han betalte for varerne, sagde
købmanden.
- Du skylder også lige 700 kroner
fra sidst!
- Ja, det er rigtigt, svarede Jens.
- Du får dem til den første.
Og det fik købmanden,
Røde Orm var Jens’ fætter og
gadebror. De to hang sammen. De
sås ofte i selskab med hinanden og
Røde Orms hunde Molly og siden
Lulu. Samt alle Jens’ ballonhunde.
Og der kunne være fest i gaden,
når de var på spil. Ingen af dem
fornægtede stimulanser. Sammen
boede de med den flotteste udsigt
over vandet nord for København. De
sov nemlig i en periode på Bellevue
Strand.
Ellers boede Jens i de seneste
år meget på forsorgshjem. Mest på
Sundholm. Han røg lidt ud og ind –
det var det dér med ballademageren,
der kunne komme i ham.
Efter at Røde Orm døde i januar
sidste år, var Jens’ humør ikke helt
det samme. Og her under jul var
det slut. Nu kan vi håbe, han er
genforenet med Ormen og andre
gode venner. Jens selv gik ikke så
meget op i, om det skulle være i
himlen, i Valhalla eller et tredje sted.
Uanset hvad tror vi, han er fløjet
derop på ryggen af et ballondyr.

HUS FORBI-SÆLGER
KENT GOMMESEN
ER DØD, 57 ÅR
De sidste mange år solgte
Kent Hus Forbi i gågaden i
Viborg – og også i både Bjerringbro og Rødkærsbro. Men
han blev født i København og
havde som mange andre et
andet liv, før han blev hjemløs.
Således efterlader han et barn
og tre børnebørn og præger
på den måde stadig den
verden, han nu ikke længere
selv er en del af.
Kent var uddannet kok
og bager og var gammel
sømand. Han sejlede på de
syv have, og han arbejdede
også offshore i Nordsøen.
Men han blev altså hjemløs og
måtte knokle for føden, som
han blandt andet skaffede ved
at sælge Hus Forbi.
De sidste 13 år boede han
på forsorgshjem og andre
steder i Viborg. Før den tid
var han i en periode gadehjemløs.
Han kæreste beder os
skrive: Tak, min elskede, for
alle de dejlige år sammen
med dig.

Æret være hans minde
Hus Forbi

Æret være hans minde
Hus Forbi

foto mette kramer kristensen
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Vind en boggave.
Send løsningen på mail til
xord@husforbi.dk eller med post til
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720
Vanløse senest den 5. januar med
dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

Støt de mest udsatte

FOTO: ULRIK JANTZEN

offline
28

lad Pant-for-Pant hente din
virksomheds tomme flasker og dåser,
og vær med til at skabe jobs
Ring til 31 32 00 55 eller send en mail til hello@pantforpant.dk
Vi henter hos virksomheder – i hovedstadsområdet og Aarhus
Du kan også støtte via MobilePay 20 25 55

HUSK SÆLGERKORT
Køb kun avisen af en sælger med synligt
Hus Forbi-sælgerkort. Kan du ikke se kortet,
så bed sælgeren om at vise det frem.
Dermed er du sikker på at støtte hjemløse
og socialt udsatte.

Et rigtigt hjem

KALENDER 2022
foto:

D ennis M orton

Der er mange nuancer i hjemløshed,
og det er meget forskelligt, hvad den
enkelte opfatter som et hjem. Temaet
for årets Hus Forbi-kalender er ’et
rigtigt hjem’, og vi har derfor besøgt
12 Hus Forbi-sælgere, som lever vidt
forskelligt, viser deres hjem frem og
fortæller, hvordan de opfatter det ’at
være hjemme’.
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Kalenderen koster 50 kroner,
hvoraf 30 kroner går til sælgeren.
Den kan købes indtil 1. februar.
januar 2022

x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox
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HUS FORBI-SÆLGER SANNE

Det føles som
et arbejde
- Jeg har altid haft et godt øje til den skæve eksistens, fordi jeg selv
har følt mig sådan og givet mig tid til at snakke med andre. På en hel
tilfældig dag i 2018 faldt jeg i snak med en sælger foran føtex, der
foreslog mig at få sælgerkort, og det var en god idé. Jeg trængte til
et fællesskab, fordi jeg havde mistet alle mine venner, da jeg boede i
udlandet.
- Det giver mig en følelse af at have en form for arbejde og en
tryghed. Der er altid et sted at gå hen og få en kærlig snak. Og så
er der trygheden i, at jeg aldrig skal være flad igen. Jeg kan altid gå
ud og lave bare 30 kroner og købe lidt mad, og jeg vil altid kunne
betale min husleje. Så det dér med at blive hjemløs igen, tror jeg
ikke kommer til at ske. Og så er der sammenholdet. Jeg har fået
kollegaer, jeg kan lave ting sammen med.
- I går var jeg hos ’Gadens Dronninger’, som er et sammenhold
mellem os kvindelige sælgere. Vi havde det skideskægt, og stemningen var tryg. Det synes jeg er genialt. Vi snakkede lidt om, at
tonen er anderledes, når vi er sammen. Der var ikke nogen, der var
højtråbende, det var meget mere nede på jorden. Nogle gange kan

HVAD ER DIT NYTÅRSFORSÆT?
- At få en hund og blive afklaret med, om jeg skal
på førtidspension eller have fleksjob; det er pissestressende at gå i den uvished. Måske affinder
jeg mig med førtidspension, som kan åbne op for
noget foreningsarbejde. Jeg er blevet medicineret
fra psykiatrien, og det har – udover ikke at være på
stoffer – gjort meget i forhold til mit velbefindende.
Medicinen er klart noget, jeg skal acceptere.

mændene godt være dominerende, og så kan det være svært
for os kvinder at blive hørt.
- Igennem seks år boede jeg
i Flensborg, hvor jeg tog ned
for at få luft under vingerne og
prøvede at tage fire forskellige
uddannelser. Jeg startede med
at læse international økonomi
på dansk og tysk, men kunne
ikke ét ord tysk og endte med
at finde ud af, at universitetet
nok ikke var mig. Siden startede
jeg som skiltetekniker og fik
en læreplads i Padborg, men
knækkede fuldstændig sammen,
fik psykoser og var indlagt i
Tyskland og endte med at tage
hjem.
- I starten boede jeg i min
fasters sommerhus, men kunne
ikke finde ud af at vedligeholde
det og kom på forsorgshjem i
Roskilde, hvor mit stofmisbrug
forværrede sig. Jeg havde det
elendigt og endte på gaden,
boede på opholdsstedet Fjorden
i to måneder, fik fat i mine
forældre, som jeg flyttede ind
hos, indtil jeg kom i en udslusningsbolig. Jeg har været i
afvænning og er stoffri nu og fik
min egen lejlighed i Roskilde i
november.

- I 2020 prøvede jeg igen
at komme ud på en læreplads
som skiltetekniker, men da var
jeg allerede småpsykotisk og
endte med ikke at kunne møde

Jeg startede med
at læse
international
økonomi på dansk
og tysk, men
kunne ikke ét ord
tysk og endte med
at finde ud af, at
universitetet nok
ikke var mig.
ind. Kommunen sagde førtidspension, men jeg vil gerne have
et arbejde, så jeg er i et ressourceforløb og kan godt lide at
komme ud at sælge mine aviser,
for det minder om et rigtigt
arbejde.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Iben Gad
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foto: iben gad

Jeg kan altid gå ud og
lave bare 30 kroner
og købe lidt mad, og
jeg vil altid kunne
betale min husleje.
Så det dér med at blive
hjemløs igen, tror jeg
ikke kommer til at ske.

