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Vision
Der er i Danmark en stigende mængde hjemløse unge. Det er både socialt udsatte unge med
psykiske udfordringer eller stof/alkoholmisbrug, og det er unge personer, som midlertidigt eller
permanent lever som sofasovere. De bor ved venner og bekendte og har ikke fast adresse.
I Alternativets Unge mener vi, at alle unge har ret til en tryg og stabil boligsituation. Derfor har vi
fremsat et program, der skal hjælpe alle unge hjemløse væk fra gaden og sofaerne, og ind i en
privat bolig. Unge hjemløse i Danmark kommer ofte fra ustabile familieforhold og kæmper med
misbrug og psykisk sygdom. For at forhindre dette, og hjælpe dem, skal der også ændringer i
andre politiske områder til, som f.eks. generel psykologhjælp til unge og bedre støtte til unge
misbrugere.

Derfor ønsker Alternativets Unge:
Gade-psykiatri - 36% af alle unge hjemløse kæmper med psykisk sygdom i en eller anden
form. Høje priser og lange ventetider forhindrer dem i at søge den hjælp, de har brug for. I
Region Hovedstaden har der været stor succes med et hold af psykiater på gadeplan. Det
vil vi i Alternativets Unge udbrede til hele landet, så den rigtige hjælp kan gives.

Bedre exitprogrammer til unge misbrugere - Af alle unge hjemløse er 3 ud af 5
misbrugere med f.eks. et hashmisbrug. Unge hjemløse er også i højere fare for at komme i
kontakt med hårde stoffer.
Misbrug efter de unge har fået en bolig er også en stor årsag til at unge havner i
hjemløshed igen. Det mener vi i Alternativets Unge skal løses ved at styrke de
eksisterende exitprogrammer og hjælpe unge, ikke kun med at stoppe misbruget, men
også løse de problemer, der leder til misbruget.

Flere herberger og forsorgshjem for unge - Unge hjemløse undgår generelt at benytte sig
af herberger. Det skyldes at der er et miljø blandt de voksne brugere af herberger, der er
truende. Det er belastende for den unge og kan føre til forværring af misbrug og psykiske
udfordringer. Derfor vil Alternativets Unge udvide mængden af herberger kun for unge og
forsorgshjem, så unge mennesker kan komme væk fra gaden - ind i et trygt miljø, hvor de
kan begynde processen ud af hjemløsheden.

Beboerdemokrati på forsorgshjemmene - På forsorgshjemmet ‘Potentialehotellet’, i
Herning, er dele af driften styret af beboerrådet. Det sikrer, at de unge får indflydelse på
deres hverdag og bliver en aktiv del af deres egen kamp mod hjemløsheden. I Alternativets
Unge ønsker vi at denne type beboerdemokrati skal implementeres på alle forsorgshjem,
så de unge hjemløse bliver inkluderet.

2 af 3UNGE HJEMLØSE



Unge, der står på egne fødder - Når de unge først er i processen til at komme ud af
hjemløsheden, er det sjældent mangel på boliger, der holder dem hjemløse. Det er
psykiske problemer, misbrug og mangel på nødvendig erfaring til at bo alene. Derfor vil vi
fra Alternativets Unges side, udover den ovenstående styrkelse af “gadepsykiatrien” og
exitprogrammer, hjælpe unge hjemløse med at lære konkrete evner, der er brugbare når
man bor alene. Det skal inkluderes i driften af forsorgshjemmene hvor de unge får erfaring
med f.eks. madlavning, tøjvask, rengøring osv.. Udover det, skal de lære at navigere i
opgaver såsom betaling af regninger og lignende.
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