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I Hjem til Alle alliancen sætter vi ansigt på de 2000 unge
hjemløse, så hverken vi selv eller samfundet kan lukke
øjnene for udfordringerne – for tallet stiger.
Vi arbejder for at knække den negative kurve og hjælpe
de unge med at finde et hjem. Hjem, hvor de kan få ro og
luft til at få livet tilbage på skinner.

HJEMLØSETÆLLING:
2.292 unge lever som hjemløse – antallet
af hjemløse unge stiger endnu engang
På trods af økonomisk fremgang i Danmark stiger antallet af hjemløse. Og endnu engang skyldes en stor del af
stigningen, at antallet af hjemløse unge i alderen 18-29 år er steget med 104 % fra 2009-2017
Siden VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for

Mens det samlede antal af hjemløse er steget med 33 % fra 2009-

Velfærd, begyndte at kortlægge hjemløsheden i Danmark i 2009, er

2017, er antallet af hjemløse unge i samme periode steget fra 1.123

antallet af hjemløse steget for hver kortlægning. Fra 4.998 personer i

hjemløse i 2009 til 2.292 hjemløse i 2017. Det svarer til en stigning

2009 til 6.635 personer i 2017 er antallet af hjemløse således steget

på hele 104 %.

med hele 33 % over de seneste otte år. Selv når man tager højde for
den generelle befolkningsvækst i Danmark, har andelen af danskere,

Kortlægningen af hjemløshed er et øjebliksbillede over antallet af

som lever som hjemløse, aldrig været højere end i dag.

hjemløse i uge 6. Tallet er derfor alene en indikation for antallet af
hjemløse i Danmark. Ifølge Lars Benjaminsen, seniorforsker ved

HJEMLØSE UNGE

VIVE som står bag kortlægningen, kan især tallene på hjemløse,

Den fortsatte stigning i hjemløshed er i høj grad båret af en fortsat

der tager midlertidigt ophold hos venner og familie, være behæftet

voldsom stigning af hjemløse unge i alderen 18-29 år. Mens hjem-

med et mørketal. Der kan således med andre ord ”gemme” sig flere

løsheden er steget med 5 % fra 2015-2017, er antallet af hjemløse

hjemløse i denne kategori, som ikke er registrerede.

unge steget med 16 % i samme periode. Den største stigning sker
igen blandt de 25-29 årige. Således er denne gruppe vokset med

Seniorkonsulent Ilja Sabaj-Kjær har udviklet dette oversigtskort, som

27 % siden den seneste kortlægning i 2015.

viser, hvor stigningerne er størst. Du er velkommen til at kontakte
ham for mere information om tallene bag på ilja@hjemtilalle.dk

INVITATION:
Dem vi taler om skal tale selv
Hjem til Alle alliancen går sammen med Information om medieskole for unge hjemløse
I alliancen vil vi gerne give ordet til de unge, der oplever hjemløs-

Vi vil gerne invitere alliancens mange aktører til et møde, hvor vi

heden. Vi har et mål om, at de kommer til orde. Derfor er vi gået

fortæller om efterårets medieskole for unge hjemløse og drøfter,

sammen med Information om at etablere en medieskole, hvor de

hvordan vi bedst mobiliserer unge fra hele landet til at deltage.

unge trænes i at være deres egen stemme og blive gode erfaringskilder for journalister.

På mødet fortæller projektleder Maja Find og debatredaktør og
kursusleder Susan Knorrenborg om undervisningsforløbet, kriterier

Formålet med medieskolen er at samle en gruppe unge mennesker

for at deltage, rekrutteringsprocessen m.m. Vi håber, at du har tid

og træne dem i at komme til orde. Vi vil diskutere, hvordan de bedst

til at komme og at du efterfølgende vil hjælpe os med at rekruttere

kan passe på sig selv i den offentlige debat, hvilke mekanismer, der

unge til kurset.

kendetegner samfundsdebat i medierne og hvilke andre vinkler, der
er brug for i debatten. Vi vil sætte fokus på de ressourcer, erfaringer

Stine Kendal, adm. direktør på Information og Vibe Klarup direktør

og idéer, de har.

for Hjem til alle fortæller om samarbejdet.

Fredag den 22. september kl. 13:30-14:30
på Information:

St. Kongensgade 40 C
1264 København K

indgang via Skt. Annæ Passage
Tilmelding til mhf@information.dk

Bikubenfonden støtter afholdelse af medieskolen og Hjem til Alle Alliancen er
samarbejdspartner på projektet.

Afgående direktør for SFI Agi Csonka tiltrådte som bestyrelsesformand for Hjem til Alle alliancen den 25. august
2017. Med den nye post som bestyrelsesformand for
alliancen kaster hun sig over et af de områder, som hun
gennem hele sit arbejdsliv har arbejdet med: Udsattes
unges muligheder for klare sig i det danske samfund.

▼
▼
▼

NY FORENING:
Hjem til Alle får bestyrelse
2000 BOLIGER PÅ TI ÅR

Bestyrelsen vil samlet arbejde for alliancens ambitiøse målsætning:
Nemlig at skabe 2000 hjem på ti år. Hjem, som de unge kan kalde
deres eget, og hvor kommune, civilsamfund og virksomheder samarbejder tæt om at styrke de unges evne til at udvikle et godt liv, hvor
studie eller arbejde og psykisk og fysisk trivsel er i højsædet.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:
• Agi Csonka, bestyrelsesformand, afgående direktør SFI – cand.phil. og Ph.d. i ledelse og organisation
Kommende chef for ny satsning om børn, unge og naturvidenskab i Villum Fonden

• Søren Kaare-Andersen, næstformand, direktør i Bikubenfonden

Bikubenfonden er medinitiativtager til Hjem til Alle alliancen som led i fondens sociale strategi om at
investere i, at unge på kanten får mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale. Hjem til Alle
alliancen modtager finansiel støtte fra Bikubenfonden.

• Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Boligselskabernes Landsforening

Bent Madsen er som repræsentant for den almene sektor en af de aktører, der arbejder aktivt på at sikre
billige boliger, udvikle udsatte boligområder og integrere udsatte borgere i boligmiljøer rundt i landet.
Bent har en fortid i bl.a. finansministeriet. Han er bestyrelsesmedlem i internationale boligorganisationer
og herhjemme i bl.a. Det sociale Netværk.

• Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune

Charlotte Markussen har gennem sin karriere arbejdet med kommunale velfærdsopgaver og har et indgående kendskab til muligheder og barrierer i arbejdet med at skabe hjem og social støtte til udsatte borgere.
Charlotte kommer desuden med erfaring fra bestyrelsesposter i en række velfærdsorganisationer.

• Anders Folmer Buhelt, direktør i Ungdommens Røde Kors

Anders Folmer Buhelt har det daglige ansvar for landets største frivillige sociale organisation for unge.
Over hele landet er URK’s mange frivillige engagereret i aktiviteter, hvor unge skaber ligeværdige fællesskaber for hinanden.

• Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole

Robert Olsen er bl.a. tidligere forstander for Mændenes Hjem og bestyrelsesmedlem i Hus Forbi. Robert
er en ofte benyttet ekspert i udvalg og kommissioner på området for udsatte borgere i stat og kommuner,
og er en aktiv debattør bl.a. gennem Socialpolitisk Forening.

• Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB

Jens har bl.a. tidligere arbejdet som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik og Miljø
Forvaltning og som økonomidirektør i socialforvaltningen. Som i direktør for KAB er han optaget af at
innovere sektorens boligformer for at efterkomme behovet for billige boliger. Han er meget aktivt engageret
i at udvikle boligkoncepter, som fremmer fællesskaber og integration af udsatte borgere.

NYT FRA LABORATORIET:
Venligbolig Plus som ny prototype
Hjem til Alle alliancen arbejder med at udvikle nye typer af løsninger på

fællesskab med roller og rutiner for og med at inkludere unge flygtninge.

hjem til de unge hjemløse. Der er idéer om et Byg-Selv projekt, som især

Konceptet er nyt og løfterigt fordi det afgørende demonstrerer, hvordan

Projekt Udenfor i Aarhus forsøger at realisere og der er udviklet en kollegie-

vi kan investere i velfærdsbyggeri, hvor velfungerende unge forpligter sig

model, som er i test på Bikubenfondens kollegie på Amager og nu også

på at skabe et fællesskab med mindre ressourcestærke unge. Lignende

i Odense. I disse uger arbejder sekretariat og bestyrelse med at beskrive

boligfællesskaber findes allerede i Amsterdams Startblok Riekerhaven.

mulige veje i et samarbejde med pensionskasser. Og seneste skud på

Læs mere her

stammen er VenligBolig+, som er et konkret projekt på Frederiksberg:
VenligBolig+ er et samarbejde mellem Hjem til Alle-aktør KAB, som i et

Hjem til Alle samarbejder med VenligBolig+ om at udvikle modellen

samarbejde med Frederiksberg Forenede Boligselskaber, ONV arkitekter

til også at omfatte unge hjemløse. Sammen er vi derfor på en turne

og 2+1 Idébureau nu samarbejder med Frederiksberg Kommune om at

rundt i landet. Foreløbig har en prototype været ramme om debatter på

opføre et ungdomsbolig-byggeri midt på Frederiksberg i slutningen af

Folkemødet, Roskildefestivalen, Kulturmødet på Mors og Ungdommens

2018. Idéen var vinder af Danish Design Award 2017.

Folkemøde.

Idéen er at opføre en præfabrikeret enhed med plads til to studerende,

Du kan møde modellen og folkene bag på næste stop, som er Almene

der deles om i alt 33 m2. Den lille bolig vil koste de studerende 2.500

Boligdage i Aarhus d. 16. og 17. november 2017. Touren kulminerer ved

kroner og er dermed noget af det billigste på markedet. Modydelsen

åbningen af Blox i 2018.

for den billige husleje er løftet om at bidrage til at opbygge et særligt

På fotoet ses Trine Demant fra Wedodemocracy og Johan Galster fra 2 + 1 idébureau
sammen med Hjem til Alle sekretariatets egen Anne Bergvith Sørensen på Roskilde Festival

FOLKEMØDER:
Hjemløshed er noget vi taler om
Hjem til Alle var selvfølgelig på folkemødet på Bornholm
og alliancens mange aktører var i paneldebatter – både
hvor Hjem til Alle var værter og rundt om i teltene.
Faktisk var der så meget fokus på hjemløshed,
at temaet for første gang i Folkemødets historie blev en
kategori i ”det vi taler om”.

Den årlige screening af debatter, sociale medie-omtaler og citationer
viste at hjemløshed er på den politiske dagsorden. I Hjem til Alle ser
vi det som en solid milepæl for vores fælles arbejde for at skabe ikke
kun politisk velvilje, men også folkelig opbakning til at løse problemet
og hjælpe de unge.
Hjemløshed, billige boliger og ungdom var også temaet da Ungdommens Folkemøde den 7. og 8. september fandt sted i Søndermarken på Frederiksberg. Hjem til Alle teamede op med KAB,
Sand – de hjemløses landsorgansation, Ungdommens Røde Kors,
VenligBolig+ og Kofoeds Skole om taler, events, lytte-sofa, quiz og
workshops om hjemløshed.
På billedet: I et fyldt telt på den sociale scene med et panel af:
Socialminister Mai Mercado, Borgmester i København Jesper
Christensen, Bikubenfondens Direktør Søren Kaare-Andersen, KABs
Jens Elmelund, URKs Anders Buhelt og Borgmester i Høje Taastrup
Michael Ziegler lytte til unge C:NTACT-skuespillere fortælle deres
egen historie om hjemløshed. På bænken Vibe Klarup, direktør for
Hjem til Alle, der modererede debatten.
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