Pressemeddelelse:

Desværre mister flere og flere fodfæstet i i deres liv
Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, siger om Hjemløsetællingen, der bliver
offentliggjort tirsdag den 15. september:
Generelt:
Vi kan konstatere, at det, Kirkens Korshær har gjort opmærksom på i de seneste år,
desværre bekræftes af undersøgelsen fra SFI: Flere og flere mennesker i Danmark mister
fodfæstet i deres liv. Psykisk og fysisk sygdom, nedsatte ydelser og et stadigt mere
specialiseret arbejdsmarked presser mennesker ud i hjemløshed. Vi mærker det i stigende
antal mennesker, som kommer til Kirkens Korshærs tilbud
Særligt om flere unge hjemløse mennesker:
Kirkens Korshær opsøges af mange unge udsatte og hjemløse mennesker. En internt
undersøgelse fra april 2015 viste, at 80% af korshærslederne over hele landet er enige
eller delvist enige i, at der kommer flere unge i varmestuer og på herberger, og at de
forventer yderligere stigning.
Årsager:
• Kontanthjælpsreformen, hvor unge mennesker kan erklæres uddannelsesparate og
derved få halveret deres ydelse, betyder, at det ikke er muligt at betale for en bolig,
selv i de billigere egne af landet, når man samtidig skal leve og måske også har
problemer med misbrug, psykisk sygdom mv.
• Psykisk sygdom plager mange unge mennesker, som Kirkens Korshærs møder.
Der er alt for utilstrækkelige tilbud, forebyggende og behandlende, til dem, og deres
unge liv bliver tungt og uden håb.
Udskillelsesmekanismen er meget stærkt virkende i Danmark. Op igennem
uddannelsessystemet sker der en frasortering mellem dem, som kan følge med, og dem,
som udtalt eller uudtalt får at vide, at de er til besvær og er en byrde for omverdenen. De
unge har ingen positive forventninger til egen fremtid og føler ikke, at de har noget at
bidrage med.
• Ensomhed er en folkesygdom, som vi også møder udbredt blandt unge mennesker.
Løsninger
• Hjemløshed er ikke et isoleret socialt problem, men et symptom på en kompleks
mængde af vanskeligheder for et menneske. Derfor må et langsigtet arbejde sætte
ind på flere punkter:
• Flere og bedre behandlingstilbud til unge med psykiske lidelser
• Kontanthjælpsreformen må ændres, så unge ikke kan erklæres uddannelsesparate
uden at være det
• Længerevarende støtteforløb for at mennesker kan blive i den bolig, de måske har
fået
• En mentalitet i det danske samfund, så vi styrker hinandens muligheder for at være
med og bidrage med det, vi kan. En retorik, hvor taber og vinderbetegnelsen
afkobles
Chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, kan kontaktes på tlf. 2992 2050

