I\lår man er under l8 år og på gaden; er mulighederne forat få en dyne over sig om nat en små; medmindre man
kan få tilladelse fra forældre eller myndigheder. e
unge går blandt andet der tilnavnet Kittypunkerne og
holder til i Gaderummet; på Christiania og i dagtimerne
ved Storkespringvandet i KØbenhavn
- - - - - - - ---

--

Jeg prøvede alligevel, jeg måtte ikke sovp
der. Kal'le, manden, der leder stedet. hjalp
mig alligevel. Nu har jeg en lejlighed, €r ved
at afslutte en sko,iegang, min Illv:;k.valilet er
kraftigt forbedret, jeg starter snartpå vlderegåend uddannelse. Men _.. der er mange,
der Ikke er så heldige som mig, lakke være
Københavns Kommune, der forts

termed

begrællsninger og paragr(lffer«, skrrver han
med slrl,ig skråskrift og n'r t~et 2 andr
unge med navne som Freja, Denise, Bas ian
og David ti! at skrive brevet und r.
Gaderummet er et socralt-psykolo<,Qisk fristed for unge h,jemlØse OVl.!r 18 ~r og

I

ce-

ret på ydre Nørrebro. Sted@ er blev t lukket
afKØbenhavlls Kommur< for 12m

der

SIden, fordi en tilsynsrap or om sam rbejdet med behandllngspsy iatrien Ikke var
tilfredsstillende, og for " forklarer Kalle
8irch-Madsen, de er leder at Ga

..

ummet,

kommunen ønsker en dØrvagt, der blandt
andet kan sortere de unge under 18:lr fra,
når de henvender sig. For reglen eih f, som
alle andre steder i København, at
være over 18 år eller have

pn

all skal

Ilade~'" Ira

sine forældre eller den sociale myndighed,
man er tilknyttet, til at oph

sig p~ ae

Id

værest der, der eksls erer for unge
Kalle 8irch-Madsen, der sa

rn

med

beboerne og resten af personale i trods
På GadefUmmets hjemmeside IIgg@r et Nev

gå dsanger s ar ede 'Jamen dine forældre

driver Gaderummet vid rf', lade! heoller Ikke

skreve' af n ung fyr, da han var 17 år. Han

'ikal ja hjælp dig'. Nej, siger leg dig, de har

de unge bo

har levet selvstændigt siden 14-års·aldt.'ren

det hardt nok og er bestemt ikke Økonomisk

og ar ne op fået en leiligh cl, fTlE!n n~l?de

st r e _,_ Jeg prØvede samtlige hjælpeste-

steder. Men ung

ind!?n cl.. at leve som hleml s; Københavns

derfor unge, men de brugte alle sammen

alligevel, og da i~g Ikke selv er her hver

den samme procedure, som i~ke VIrkede. En

aften, kan jeg jo Ikke vide, præcl~ hvE'

dag fortalte en bums mig om et sted kaldet

kommer ind ad vores åbne dØr

gad@f i halvand'et . r:
»Oa jeg.for alvor blev hjemløs, begyndte
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h rf st

»V skal send dem ViderE tilomUflens
ntler18 r kommer Iler
der

cm natlen

jeg med !olus Forbi-aviser, så jeg kunne

Gadefllmmet Regnbuen. Der arbejdede nog-

for at finde en seng at sove l", fortæller han,

blive mæt, men de fandt ud af, at ieg var

le, som kunne andet end læse op af en pro-

da månedsma ;)~inet Underv;~ eor r>f1

under 18, så det toppede_ Min karriere som

cedure, men der skulle man være over 18.

besøg.

,,{ Rirl'lI II p FII"m"nn

"'o' I ~,.. d~ ~i~5.I: ~ r
kar liIkt tli Llr~.3 :' O
ung lin ,ef IB. f",
art II!!r Kali
81r h ~..d lin, I~d ...
at Cad2rUmmft

•
»Det er ikke
mere end 14 dage
siden, jeg havde
kontakt til ~am,
og nu hører jeg,
at han er blevet
narkoman«
ALL IRlH
M'\D5EN, LrQt A
GAO~R

MMf

Trod .manglende
iIsIld fr.J Køben-

IlggE'r elllletop onkomn~el fyr

pa 18

r og sover hen over el ansøgfllllgsskeml,

havns Kommune

mm

kØrer Gad r

kun Il h r ot r ri 1er frern. Ved bordet I kØk-

ken

han var i lær

me-d al udfylde fii

minutter

lem henvend r:ol • gemmer sig og faT hlæ p
af Kalle Birch· il ~el1. Og UndErviSEre er

re op taget ilerud lor tfHontiik 'I nogle
af de unge, som vi h r fået <It vide I veJ

vpdere pr lavt Illus

foril,d·e • ove:n i el k.; os i1If mlldrester og

på gaden g kommer h!!L Det k<'l Il del, de

uden varmE', oCJ de

beski

vokSIle hjemløse i Køb nhdvn

mang.l~nd~

kan m r es, Her

forklar ri ar de unge sv. rt'i d Olt milgte
11 rydde op, her er ik e længere et fuldt

eri ke læ

prlson;]l tilkny

tif .ku
ere

anønmng LIl de! tilknyttede! personal,

service, ror som Kalle Blrch-Madsen

-tet, og Kalle

8lrch'Madsen

,r s~1v flJl IO$bes æftiget med at give
p5y~ologhi,ælp

og søge fonde om legater og

rn hu,ets bevarelse. I aården stå,r et

d~r er blevet mindre, her er ikke blev@' gio

tilskud

rent meget længe, g lederen, KallE! 8lrch·

væld <lI Olllpulere, tæpper og gJm~e møb-

det som dug for solen

ler - ogle af dem nedbrændte, fordi der QI'k
Ild ello··ale for en Lige siden - og her sidder
m-seb fyre mellem :10 og 30 ar og deler

en periode, fortælle:rKalle

Madsen, er

men
fm et

emm!!lig f1l?dslldt og

Iger alli~e~ I

ru~ eret,

t fortsætle in'

Fm d 'ar de unge og u

ødl~

p

Her

b

~r

e,

mdlmEllem larsov 5<1mmen med
dem pa I 9!!P-J<l Sflr eller andre fir dig
50vestcd~'r, del Kalle 81n: l-Madsen Men
de er som lege E' (er5ø~t al enten lore Idre,
SOCiale n yndigheder ~II rilo"~iet, s~ hver
qang vi forsøqel at Ilæ ml:' os, e d fors'I'lIl'1

so

En l4-år'ig dreng kon

p~

G deromme I
Blrch M cJsefl,

t'Hum me s vkorlmu reeE kØjese qe
omh<p-flgt med tæpper og lagner, madrasser

en k01sse øl, mens ruhårede hunde ligger på

mens hall ~'ise

Ilrog tilger sig 1"11 slapper, Indtil den næste

meter 1l1!?d plal$ hl ::JO unge og 150 ,200

Pol gulve, llØ

lun:> mil

er, vor søvnhungrende ung

h.>r lagt ~ig på det hare gulv i SOVf!pospr, og

er I sigte.

Del er her, de he'll unge hjemløse indimcl'

!lJIl

t på e 100 kv ,cirat-

bru.gere:
"Hall hal' svært ved

l"

rE ha

sin mOl,
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•
Ik I r

ford,i ilun er svag. Derfor er hafl blevet

nere, der er tvangs~ernet fra deres h/em,

steder, hvor f

sendt på adskillige Institutioner, ~om . al)

men hele tiden stikker af.

20'erne og opetter.

hel€ liden er IØb,et fra. Det I r han så gjorl

iCje.n, så

11U er han ef

rsøgt af ptllilie\ og

tør Ikke sov i sin mors I Ih hed, som

1

d .t eneste Ted, hvor han en gang ,im~l
IE'11I kommer. Han tør heller ikke komme

I

"Der er omkring 12.000 tvallgs~erncde

glen er ra slu

inge af

Vi ha\l'de s Iv 51 stE,!Ir
kOfllal\t ti mka 20 stykker un m 18. år, e

børn I KØbenhavn, hvoraf 600 tli l.000

søgte hj lp. Oy li11tn erfaflllg r dewærre, t

st kker a on and off. Deter en ganske ~ærlig

de meget hLlrlig g:tr md i til' kriminelle mil-

lilie gruppe <lI dem, der bor på gaden, mens

jøer, hVIS de ikke tår j' °lp. Det betyder,

gruppen af unge' under 18 år på gaden

de havnf'r på Istedgade o-g prostlluf'r~'f ~itJ,

Gaderummet ITJere, fordi poll iet Jævnligt

Og~cl

går ind og tjekker her. Jeg har lige hørt frCl

familien, fordi der ikke el' pllads til dem, og

dækker over unge, der dropper ud af

ri

pa VQI,d" c pa C lrishania el! r I iJa~hklu
berne«, siger Kali" Birch-.M<ld~en

n fyr, cer kender ham, at han er ude at

som bal hist og pist ~ de er dem, VI kalder

sælge slofF~r nu, lordi hall Ikke har Clndet

for 'Kittypunkerne'«, 10rtæHer Kalle Birch-

i1t1eve af Er ~i uatlDn som ham kan JO
løses !:lVI> man vil, nlPn hvis man Ikke vil,
å ryg~r det el~ ad elvedQ til p5 inqen

Madsen.

tid D~t er kke rll~re end 14 dage mfe ,

fm de ung under 18 ar at nde steder at

frIStaden. De får ~nJ~ly ho> til. 'ldlgt, der tor-

;e.CJ ha~d[? konlakt til ham, oq nu hØrer
leg, a ha er blcvet narkomiln. Deter /0

overnatte

barmer Wl over dem og ~er gennem IHl rI"

val pyk<" siger Kali 8Ird1-Madsen,
Lø ·'ted lem af de unge, dEr lev!'"r ll~ g-

havn, Jeg ved ikke afviser dB helt unge, når

andre nag e dreog uncle.18 år, der a

dB kommer om natten Alle de Clndre afViser

lavet ball de I »S iernj>~klb@t« (GrØnlEEnder-

di?n, hører

rr den gnrppc>

f unge københav

tet trd gæsterne p vært~huse Woodstock

Da samtlige herberger i København kun

:1 tag

På Christiania får Unde-fvt~re o()s" bekræf-

Il[1ge over 18

in, er det svært

»1 pr kSls er der kun io herberger i KØben-

dem, faldi de reelt Ikke må være dor. Det er

og fra pusherne Pusherstrea, ~ der bor
flere unge u der 18 cH rundt on kring

med, at po I I

er på nLJkken a dem. landt

nes hus, r dakti n n), men sover bRlnderten ud og r uld~tændlg

kontø l <1m, og
an.. v nn r, so
Undervisl!le.d har in ellllE'Wet I ilf Ik n (Ja

se erc

m~ e.r vi Ka~pe og

forrig SI ~. Sta

kI.JIldeff1~ p Woo sto

<

meJrler, at det er på, tide, at der er Ilo{}le, der
forsøger at tage hånd o

de unge, del er

ved at ryge Ind I de k minelle miljø. [) t r
også på U,nstlanra, at m<J.n Il<lr samle nd t I
Gaderu

el. engene er blamlt and

tli, at Gaderummel f ilv e slr m I m

Cjd t

1_

Få dJge efter mød~r vi '~ed S orke pringvandQt i Køblmhavn e-n fy p 17
r gar

ar,

under (lavn~ Rotte. H n h r en gedi ~en
tyrering ,j næsen, punkkJippet hår og ~ort
lædeqakke,

me

ti" ds han!> tll.<.igtet aJske

ydre har ha søde øj e og
Han har n

ildt væsel1.

E!

p faet n elli I} h'I! d og

tøJbu~ik, s han har ikke IY5t

E

job i ell

til il lllildwke

i et længere interView, men kan b r t DIll
en periode på et år, hvor ha blandt andet
sovi

Kongen~

Have i KØbel,l,ilvr1: IO_del

var Ikke for evef'tyrets skyld{(,
Han ~en1:ler flere

rr

andre uflge p . g

ælle

an.

en,

har skrevet u Hier

ogs nogle ai dem, der

det brev, som dl.:!fl unge yr h;}r lagt ud l)ci
Gaderummets hjemmeside, og Ro e Ioyer
05 at hjælpe merl kon ak lil nogle <lf d
Men da vi taler mcd ildl
viser det Sig, il

18

m:

et par da,ge ef er,

r kki' "r nog

ar hans

bekendte, der har ha

lyst il kGnl

de alle Sdmmen er Il

r;øg af pall let.

t, fordi

I

~

af Birgitte Ellemann Hbegh I undervlsere@dlf.org

Del' er forskellige mulighederI hvis man er under
18 år og ikke vil være hos sine forældre plejefalllilie
eller på institution
l

Der findes i Danmark en række muligheder for unge under 18 år,
som er lØbet sur I kontakten til deres 'orældre, pleje orældre eller de
Institutioner, hvor de har været anbragt. Ofte er cle stukket af, har
sovet hos venner, pa gaden, i indkøbscentre eller på togstationer.
år de i ke magter det mere, kan de blandt andet henvende sig til
Døgnkontakten, Den Sociale Døgnvagt eller Tjek-Punkt, som står til
rådighed for unge, der er røget ud i intet/leden.
Regien for unge under18 år er, at man skal i1ave sine forældres eiler de sociale myndigheders tilladelse til at overnatte eller rnodtage
hiælp på de givne stecler. Har man ikke det, bliver hjælpestederne
desværre nødt til at afvise de unge, der forsvinder ud i natten i
Københavns gader eller der'ra, hvor de ringer - e sted i Danmark.
På landets hpberger skal man også være over 18 år for at få husly
for natten, og er man 'kke det, henviser herbergerne oftest til Den
Sociale DØgnvagt. Det skyldes blandt andet, at der på herberger
sover mange voksn meJlnesker med en barsk baggrund, som man
ikke Ønsker, at de helt unge skal involveres i. Overfald o 1'0 dtægter
forekommer.

-

Tjek-Punkt er en institution på Vesterbro i KØbenhavn, som henvender sig til marginaliserede børn oc] unge, hvis hverdag er præget af
kriminalitet, prostitution eller misbrug samt manglende kontakt til
blandt andet skole og familie. Her kan man komme ind fra gaden og
få rådgivning og et måltid mad.
'lDer findes i princippet ikke unge hjemløse under 18 år, fordi man
altid har en adresse, og det sted, man var sidst, har ansvaret for erw,
fortællerTjek-Pun s leder, Peter SzØIlØsi.
'>De unge er velkomne til at benytte sig af os. Vi har åbent to
aftener om ugen til klokken 21, hvor man kan spise mad og tale med
nogle voksne. Derefter henviser vi dem til Døgnkontakten eller Den
Sociale Døgnvagt - og vil de i ke det, ja, så sover de på sofaer hos
hinanden, i togvogne eller hist og pist. Reelt er det min fornemmelse, at der hØjst er ti unge under 18 år i KØbenhavn, der er helt
uden kontakt til nogen. Men vi møder manqe rådgivningsmæssiqt
med 'sofa problemet'. Sidste år havde vi cirka 600 henvendelser fra
unge, hvor det handlede om, at de ikke havde nogen bolig«, siger
Pete SzØlløsi.
En tor gruppe af de unge, der levede i Ungdomshuset, er blandt
Københavns boligsØgende under 18 år, men er ikke blandt dem, der
mangler akut hjælp, vurderer Peter SzØlløsi.
»De rigtig dårlige, som vi ser, har problemer som ensomhed, stofmisbrug, prostitution og psykiske sygdomme. Den store gruppe, der
levede i Ungdomshuset, var resursestærke unge, der kunne tage og
give. De, der kommer hos os, kan ikke give noget som helst«, siger
Peter SzØIlØsi.
Den Sociale DØgnvagt er den overordnede 24- .mers-vagt i
KøbenhavJl, der visiterer mennesker, der har brug for hjælp, I alle

aldersgrupper og 1enviser videre til bland' andet DØgnkontakteJl,
Jlår det gælder de unge mellem 12 og 18 år, Døgnkontakten er et
krise- og rådgivningscenter på NØrrebro i København, der er åbent
for telefonisk og personlig henvendelse døgnet runclt. Her hiælper
man de unge, deres forældre og samarbejdspartnere med at skabe
kontakt og motiverer, undersøger og foresl~r handlemuligheder for
de unge, der henveJlder sig om hjælp.
»Generelt er problemstillingen med gadebørn blevet mindre, end
den var i starten af 1990'erne, men vi l1ar henvendelser fra unge,
der er stukket af hjemmefra eller fra den institution, de har været
anbragt på. Vi har mellem 1.500 og 2.000 henvendelser om året
- heraf boede der sidste år mellem 55 og 60 unge under 18 år på
DØgnkontakten for en kortere periode. Henvendelserne kommer
dels fra unge, der har nogle komplICerede konflikter i hjemmet, der
eskaler r så 1'0 dsomt at de for en periode går hjemmefra, dels fra
unge, der kommer fra eJl anbringelse, som ikke fUJlgerer, og dels fra
unge, der har helt almindelige teenageproblemer som for eksempel
kærestesorger, mobning og skoleproblemer. To tredjedele af de
unge, der er stukket af hjemmefra, får vi 1jem igen, den Sidste tredjedel bliver sendt videre i en anden foranstaltning som for eksempel
en efterskole, et værelse eller en lejlighed med støtte, eller de kan
blive visiteret videre til et socialpædagogisk opholdssted. Mange
gange opfordrer vi de unge til at søge ophold hos en moster eller en
morrnor- og det lØser faktisk ofte konnikten", siger Døgnkontaktens centerleder, aila Walther,
"Man kan henvende sig anonymt på DøgnkoJltakten, å en kop te
eller et bad. Men skal man ovematte, kan det ikke foregå aJlonymt,
fordi vi skal have forældrenes samtykke. De unge, der slet ikke har
lyst til ontak til forældre el er SOCiale myndigheder, er svære for os
at hjæipe«, siger Laila Walther.
Da mange unge mennesker søger mod KØbenhavn, når krisen
kradser, er det også her, de mest veludbyggede hjælpeinstanser
er placeret, men rundt omkring i landets kommuner er der også
hjælp a her te. Man er altid velkommen til at henvende sig til Den
SOCIale Døgnvagt og Døgnkontakten telefonisk for at f~ uforpligendt" rådgiVning. Opstår probleme uden for KØbenhavn, kaJl man
også henvende sig direkte til politiet i nærområdet, der visiterer
videre il deres egne foranstaltninger i de enkelte kommuner. Nogle
kommuner har ikke nogle tilbud og kØber ydelser hos blandt andet
Døgnvagten. I

Brug for hjælp?

DøgnkontakteJl, telefon 3537 3623
Den Sociale DØgnvagt, telefon 3317 3333
Tjek·Punkt, telefon 3325 0060
augll5ll00a

I undervisere
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