Hjemløs
Hvad er en

Er det gratis at bo på
et herberg for hjemløse?

Bor alle hjemløse på gaden?
Nej - langt den største gruppe hjemløse bor på herberg. Knap
10 % bor på gaden og en stor gruppe - knap 20 % er det,
man kalder ’sofa surfere’ dvs. de låner sofaer mv. hos venner
og bekendte, men har ikke deres eget sted at bo. Det er
især blandt den yngste gruppe af de hjemløse, man finder
sofasurferne.

Er alle hjemløse
misbrugere?
De fleste hjemløse knap 70 % - har et
misbrug af en eller
anden art - alkohol,
hash, narko, piller.
Næsten halvdelen af
alle hjemløse har en
psykisk sygdom.

Hvad lever
hjemløse af?
Langt de fleste hjemløse får kontanthjælp og
en del får førtidspension ellerfolkepension.
Der er dog også hjemløse, der slet ikke modtager nogen penge fra det offentlige og lever fx
at sælge hjemløseavisen Hus Forbi.

Det er langt fra gratis at bo på herberg for
hjemløse. Man skal selv betale 2500
4500 kr. om måneden alt afhængigt af
om der er mad med i prisen.

Det oplagte svar er: En, der ikke har noget sted at bo. Så enkelt er det imidlertid ikke helt.
Faktisk kan man skelne mellem en hjemløs og en boligløs: En boligløs er en, der ’bare’ mangler en
bolig - fx en studerende, der flytter til en ny by. Man taler om en hjemløs, når personen - udover
ikke at have et sted og bo, også har andre problemer, fx med alkohol, stoffer eller en psykisk sygdom.
Man kan faktisk også være hjemløs selvom man har en bolig; nogle har så store problemer,
at de slet ikke kan holde ud at være i lejligheden
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Hvordan bliver
man hjemløs?

Hvor mange hjemløse
er der i Danmark?
I løbet af et år er der 11 – 13.000 hjemløse i
Danmark.
Dette er dog et minimumstal. Mange hjemløse er
slet ikke i kontakt med det sociale system og er
derfor svære at tælle.

Er der

De fleste bliver hjemløse
fordi problemerne vokser over
hovedet. Måske begynder man
at drikke mere og mere, måske
har man en masse gæld,
måske gør psykisk sygdom, at
man ikke kan holde ud at være i
lejligheden.
Det kan også være at man ikke
har råd til at betale husleje og så
bliver de sat på gaden.

hjemløse børn i Danmark?

Heldigvis bor der ikke ret mange børn på gaden i Danmark. Men nogen gør - typisk
fordi de har store problemer med deres forældre, og ikke kan finde ud af at bo
i en lejlighed selv - eller i det hele taget har svært ved at tage mod den hjælp,
samfundet kan tilbyde. For at flytte ind på et herberg skal man være
18 år, der findes dog herberger hvor børn kan bo sammen med deres forældre.

Der er mange unge, der er hjemløse - næsten hver
femte af de hjemløse er mellem 18 - 24 år.

Vælger man selv at blive hjemløs?
Ingen vågner en dag i et helt almindeligt, velfungerende liv og tænker:
”Ihh… Jeg tror, jeg skrider fra det hele og flytter på gaden”. Livet som hjemløs er benhårdt.
Men man kan komme så langt ud, at livet på gaden virker som den bedste og eneste løsning.

Hvor mange er
mænd og hvor
mange er
kvinder?
80 % er mænd og
20 % er kvinder

SAND er de hjemløses
landsorganisation.
Vi arbejder for at
forbedre forholdene
for hjemløse.

Sundholmsvej 34, st.
2300 København S
Tlf. 89 93 70 60
E-mail:
sand@sandudvalg.dk

Vi er vagthund i
forhold til det sociale
system og tilbyder
kurser og netværk
for hjemløse.

Ca. 150 hjemløse
er med i SAND.

