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Der er fart på. Flygtningedebatten har af ind-
lysende grunde været i centrum gennem lang 
tid både hos regeringen, de politiske partier 
og hos den almindelige danske borger. Debat-
ten blev skærpet efter det modbydelige an-
greb en fredag aften i Paris på mennesker, der 
sad på café, var til fodbold eller til koncert. 

Den danske udlændinge- og integrations-
minister er også boligminister, men den del af 
hendes ministerområde, har vi ikke hørt så me-
get til. På netop boligdelen har vi et meget 
stort og uløst problem for de unge med sær-
lige behov, der udsluses til egen bolig. 

Sat på spidsen så er der ingen boliger, som 
disse unge kan betale. I Aalborg, bygges der på 
de bedste og dyreste grunde ungdomsboliger 
med smuk udsigt ud over fjorden og spænden-
de arkitektur til de mange studerende i byen. 
Direkte adspurgt på TV om hvorfor, fortalte Aal-
borgs unge borgmester, at det var fordi de un-
ge studerende skal være en del af og integreres 
i det nye liv omkring havnen med bl.a. alle dens 
kulturtilbud. Han nævnte på intet tidspunkt at 
integrationen naturligvis også skal gælde unge 
med særlige behov. Lidt skuffende måske, men 
ikke overraskende. Skal integration og inklusion 
kun gælde udvalgte grupper af unge, der har 
råd til at bo i ungdomsboliger i det attraktive 
områder langs havnen? De fleste ungdomsbo-
liger bygges af boligforeninger, men vi mangler 
en lovgivning, der pålægger boligforeningerne 
også at bygge til unge med særlige behov.

Lovgivningen må sikre boliger, som unge 
på kontanthjælp kan betale. I satspuljen blev, 
der afsat nogle millioner til de såkaldte start-
boliger. Men startboliger er jo netop startbo-
liger og ikke boliger, hvor unge med særlige 
behov kan og skal bo resten af deres liv. Disse 
unge har også krav på en toværelses med køk-
ken og bad til en fornuftig husleje.

Vi venter på en fremsynet og 
inkluderende boligpolitik

Når unge udsluses fra uddannelsessteder-
ne under Ligeværd, så begynder usikkerheden 
at vise sig hos både forældre og den unge. 
Hvor skal den unge bo, og hvad er huslejen? 
Hvad med indskud og depositum? Hvad med 
møblering? Spørgsmålene er mange, og de bli-
ver rejst igen og igen. Hos sagsbehandlerne er 
der forståelse, men deres muligheder er stærkt 
begrænset af lovgivning og kommunernes for-
valtning af økono-mien, som de igen og igen 
bruger til afvisning og afslag. 

Ligeværd mener, at en mere positiv tilgang 
vil give et bedre slutresultat. Både når det gæl-
der en fornuftig bolig og efterfølgende støtte 
og hjælp i egen bolig. Vores erfaringer viser, 
at fundamentet, opbygget på uddannelsesste-
derne, smuldrer på det arbejdsmæssige og det 
personlige plan, når mange kommuner tager 
over og reducerer støtten til et minimum. På 
den lange bane er der bedre økonomi i at ta-
ge udgangspunkt i den enkeltes behov, frem 
for fokus på her-og-nu-besparelser. Indsatsen 
skal være individbestemt.  

Ligeværd har masser af historier om, hvor 
galt det kan gå, når de unge får den forkerte 
hjælp og støtte til videreudvikling af deres kva-
lifikationer og potentialer, når denne afløses 
af et minimum af kommunal indsats. I forenin-
gen har vi også en række gode historier om 
positive og gode forløb, men det er åbenbart 
ikke disse gode historier, der skaber nytænk-
ning og udvikling for den lovgivning, der lig-
ger til grund for arbejdet med unge med sær-
lige behov.

Vi hører gerne og meget snart et politisk 
bud fra ministeren og andre politikere på en 
fremsynet og inkluderende boligpolitik, der 
kan understøtte uddannelsesstedernes arbej-
de og de unges udvikling til gavn for unge med 
særlige behov og til gavn for samfundet.


