
Hjemløse grønlændere får fast adresse
Københavns Kommune står bag
et nyt byggeprojekt af boliger til
hjemløse grønlændere. Som noget
nyt får de hjemløse lov til at
komme med ønsker til boligernes
udformning, inden byggeriet
bliver sat i gang.

Af Julie Greve Bentsen

   Københavns Kommune lægger i
foråret 2007 fundamentet til et nyt
byggeri i Brønshøj der fortrinsvis er
beregnet til udsatte grønlændere.
Det er et såkaldt ’skæve huse’
byggeri - et boligtilbud til socialt
udsatte grupper i Danmark, der ikke
magter at bo i en almindelig bolig.
En gruppe hjemløse grønlændere er
med i forløbet, før boligerne bliver
til på tegnebordet. Det betyder, at
boligerne mere specifikt vil blive
tilpasset deres behov.
   Københavns Kommune og KAB
Bygge- og Boligadministration står
bag byggeriet af de ’skæve huse’ på
Toften 28-32 i Brønshøj. Og det er
planen at de skal stå klar til
september.
   ”Projektet har været undervejs i
flere år, men det er først lykkedes os
at finde en byggegrund nu,” siger
Johanne Lange Møller, som sidder i
projektgruppen for Københavns
Kommune.
   Derudover har der også været
ventetid i forbindelse med, at få
vedtaget lokalplanen for området.

Brugernes behov
   Projektgruppen har kontaktet
Socialt Udviklingscenter, SUS, som
har erfaring i arbejdet med socialt
udsatte grønlændere. De skal snakke
med en gruppe af de mulige

beboere, for at de hjemløse selv kan
komme med forslag til boligernes
udformning, inden byggeriet sættes i
gang.
   ”Med brugerinddragelse så tidligt i
forløbet håber vi på at ramme nogle
af denne gruppes behov. Vi ved
nemlig, at gruppen af hjemløse
grønlændere skiller sig ud fra andre
socialt udsatte grupper,” siger
Johanne Lange Møller.
   På Kofoeds Skole i København
har man i mere end 75 år hjulpet
socialt udsatte mennesker.
Afdelingsleder for skolens
grønlænderafdeling, Kurt Olsen,
kender mange af de hjemløse
grønlænderes problemer.
   ”Den gruppe, vi arbejder med, har
en sproglig og kulturel baggrund,
der er voldsomt forskellig fra
europæisk kultur. Mange har oplevet
druk, vold og misbrug i familien. De
er i mange år blevet behandlet som
danske klienter. Men man er nødt til
at behandle dem som en social
gruppe for sig, hvis man vil gøre
noget ved problemerne,” siger Kurt
Olsen.
   De hjemløse grønlændere er
udvalgt til projektet i Brønshøj,
fordi de i forhold til andre hjemløse
har sværere ved at blive boende i de
eksisterende boliger.

Ikke ens boliger
   Gadeplansmedarbejdere og ansatte
fra Kofoeds skole, har fundet frem
til den gruppe af hjemløse
grønlændere, som nu er med i
forløbet.
   Kristian Wedel Andersen fra
Socialt Udviklingscenter er en af
koordinatorerne for projektet. For at
give grønlænderne inspiration, var



SUS den femte januar på bustur til
andre ’skæve huse’ bebyggelser
sammen med gruppen.
   ”Ved at give dem mulighed for at
komme med deres eget besyv til
hvordan de gerne vil bo, styrker vi
deres selvstændighed. Planen er ikke
at opføre 10-12 ens huse. Nu skaber
vi i stedet en dialog med gruppen og
håber på, at det færdige resultat, vil
dække nogle af deres behov” siger
Kristian Wedel Andersen.

Pas på med løfter
   Selvom de hjemløse grønlændere
er tilknyttet projektet, betyder det
ikke, at de automatisk er sikret en
bolig. De er interesserede i husene,
men grundarealet rummer kun plads
til otte til tolv boliger.
   Sammenslutningen Af Nærudvalg
i Danmark (SAND) er en
organisationen for nuværende og
tidligere hjemløse.
Landssekretær i SAND, Ask
Svejstrup, er positivt stemt overfor
det nye projekt. Men han advarer
samtidig mod ikke at give nogle af
de hjemløse falske forhåbninger.
   ”Det er en rigtig god idé at få de
hjemløse ind fra starten. Det har vi
som brugerorganisation efterlyst
mange gange. Jeg håber bare ikke,
at de grønlændere man nu har
inddraget automatisk forventer at få
en bolig. Så kan de jo godt komme
til at føle sig brændt af, hvis de ikke

kan få et af husene,” siger Ask
Svejstrup.
   En del af den gruppe, der nu er
tilknyttet projektet, vil falde fra
undervejs, så om der overhovedet
bliver et problem er endnu for tidligt
at sige.

Samlet evaluering
   Et halvt år efter beboerne er flyttet
ind på Toften, skal SUS evaluere
den samlede proces og vurdere, om
det er gået godt med at give de
hjemløse grønlændere en fast bolig.
   ”Hvis det viser sig, at projektet
giver positive resultater, håber vi, at
andre også kan få glæde af det. Men
det kan først vurderes, når SUS har
evalueret hele processen,” siger
Johanne Lange Møller.

Fakta:

• Der bor 9 -10.000 etniske

grønlændere i Danmark.

• Det anslås at 1000-1500 personer

fra denne gruppe, er socialt udsatte.

• Der er intet tal for, hvor mange af

grønlænderne der lever som

hjemløse i Danmark.

Kilder: Kurt Olsen - Kofoeds Skole,

www.udsattegroenlaendere.dk, Københavns Kommune.


