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En ny undersøgelse fra tænketanken Kraka viser, at Danmark er det nordiske land, hvor
hjemløsheden er steget mest – særligt blandt unge. Det er en førsteplads, som vi i Dansk
Socialrådgiverforening ikke er særligt stolte af – men desværre heller ikke overraskede over.
Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er nødvendigt at stille spørgsmålet, om stigningen i hjemløshed blandt unge hænger sammen med, at man har indført de lave ungeydelser
– samtidigt med, at det aktuelle boligmarked gør det særdeles vanskeligt at finde en bolig,
som udsatte unge kan finansiere.
Danmark har igennem sin tilslutning til FN’s verdensmål samt den europæiske søjle for sociale rettigheder forpligtet sig til at arbejde for passende boliger og social støtte til alle hjemløse.
At indføre et kontanthjælpsloft og de lave integrationsydelser gør kampen om de billige boliger endnu større.
Vi har i Danmark med hjemløsestrategien arbejdet på at omlægge indsatsen til bekæmpelse
af hjemløshed ved hjælp af Housing First, som er en tilgang, der både herhjemme og internationalt har vist gode resultater. At sikre udsatte borgere en permanent bolig med den nødvendige støtte hjælper 8 ud af 10 borger ud af hjemløshed.
Den største udfordring ved Housing First-tilgangen, både under Hjemløsestrategien og de
forskellige efterfølgende projekter, har været en markant mangel på billige boliger. Kommunerne har i mange tilfælde ikke har kunnet anvende Housing First, da de ikke har formået at
skaffe tilstrækkeligt med billige boliger, som målgruppen har kunnet betale. Dette har særligt
været en udfordring for unge hjemløse.
Dansk Socialrådgiverforening opfordrer regeringen til at sikre en sammenhængende hjemløsestrategi, hvor sikring af billige boliger - eller alternativt sociale ydelser, som gør det muligt
at sikre udsatte borgere en bolig - står øverst på dagsorden, så vi ikke i fremtiden indtager
en førsteplads i ungdomshjemløshed.

