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Je~per

leverlor
en 50'er
om
dagen

12.000 unge lever p~ kontanthjælp.
De har s~ f~ penge, at mange af dem
tyer til overfald, tyveri og narkohandel.
Jesper Hall Andersen har blot 50 kr. at
leve for om dagen. Han
frygter, hvad han en
dag kan finde
p~: »Jeg vil helst
ikke ud i at bruge
knive, men jeg
ved snart ikke,
hvad jeg skal
gøre.«
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Der er omkring 12.000 unge under 25 år på
kontanthjælp i Danmark ifølge tal fra Dan
marks Statistik. Og de har det ikke alle
lige let. Beløbet for kontanthjælp er nemlig
så lavt, at en stor del af dem - når huslejen
er betalt - har så få penge tilovers, at de
lever under OECD's fattigdomsgrænse på
250 kr. om dagen efter skat.
»Når huslejen er betalt, har nogle må
ske 1000 kr. tilbage til resten af måneden,
mens andre har minus 200 kr. Og så har de
ofte ikke råd til mad. Så de lever de på nas
eller spiser slet ikke sidst på måneden,« si
ger
, der er adjunkt på
Metropol Socialrådgiveruddannelserne.
Hun har undersøgt konsekvenserne af,

AF NANA ELVING HANSEN

Unge danskere på kontanthjælp
lever langt under OECD's fattig
domsgrænse. Sult, hjemløshed og
kriminalitet er konsekvensen for de
svageste, siger ekspert.

Det billede genkender
, tidligere forst
lukkede værested Gad
ham er de unge desperat
dage siden afleverede en
har kontakt til, en kniv ti
»Den skulle have været
fald. Modet svigtede, så
til - heldigvis. Men de ha
vende. Og i ren desperati
sammen med kriminalite
måde at skaffe penge på,«
Lene Nedergårds un

Desperate efter penge

at kontanthjælpen er lave
25 år end for ,eIk over. Et
at det især rammer de m
»Typisk er det unge
der kommer fra problem
hold, som har været ind
stem. De har ikke lært a
svært ved at indordne sig.
komme i arbejde lever d
lave ydelser,« siger hun.

Unge lever for
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Som ',.ituntionen cr. foler jeg mig pres!"et.
Nogle dage spiser jeg Ikke tre dagl' i træk.

Flere dage uden mad

(lverdækning.·;p!astic, s.om han sov pH. cia
hEln IOrst kohl til Kl'lbenh~I\'n som 18-~j
og boede på en byggeplad!".

Han sidder på
luftmadrati, der er
haru; seng. i den 38 kvadratmeter etværelses lejlighed j Bisbebjerg. hVOl' tJe eneste
Jlloblcr er et. lille sotabord. en lampe og el
fjernsyn. Men lunmadrassen er trods alt
bedre end dun \~e[1g uf rockwoo~ aviser og

for?,,, siger han.

cal kr: ..Jeg skal være glad for at bave ~
lejlighed, siger folk. Men hvad skal jeg le\'
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Jesper Hall Andersen har levet pli kontanthjælp I mange Ar.
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21-årige Jesper Hedi Andersen er
ikke hjemløs mere. Han har en
lejlighed. Men han har ingen penge
til mad. Og han kan snart ikke se
andre udveje end kriminalitet.
AF NANA ELVING HANSEN

200 kroner. Så tnE'get har JESPER
tilbage af sin kontanthJælp bl at lE've for, nar huslejen el'
betalt. Han glæclcr sig Lil i morgen, for
da far han forste gang et ugentligt beløb
på 350 kr. I akuthjælp fra kommunen. Så
har han ca 50 la. om dagen, i stedet for
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Jeg er ikke typen, der vil skade mennesker,
men der er 'mart ikke nogen antlen udv~i.
Jeg vil helst ikke ud i. at bruge knive, men
jegvedsnarL ikke. hvadjegskai gøre," siger
han og kigger ned på sine sammenfoldede
hænder.
Jesper ville da o~å gerne væk fr~ kontHllthjælpen, &1. oel' var rrlcl.til mad og tøj.
·,Jeg har provet mange gange, men del'
el' ikke nogen. der vil an.:.;ætte mig. !\olin
~trntTenttest er ikke lige den p~eneste. Og
det sværeste i verden for mig' ('r at indordne
mig under regler... siger han.
Så Jesper støn;te håb lige nu er, at kan fa
faU en billigere I~jlighed.
U'1t

