Pressemeddelelse Café Klare – natcaféen for kvinder i København. 20. december 2011

Ny rapport om hjemløse kvinder!
7 måneder efter den første natcafé for udsatte kvinder blev åbnet i København udkommer en detaljeret
midtvejsevaluering, der giver en unik mulighed for at komme helt tæt på 153 hjemløse og udsatte kvinders
liv. Der er ifølge SFI 346 hjemløse kvinder i København1. En andel af unge hjemløse og en stor andel af
psykisk syge blandt natcaféens brugere er to af overraskelserne i evalueringen.
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Cirka 30 % af Café Klares brugere er misbrugende, cirka 40 % er psykisk påfaldende , og den største del af brugerne er
voldsudsatte. Café Klare bruges af hjemløse kvinder, der ellers ville have sovet på gaden. Café Klare bruges i høj grad
af kvinder, der ellers ville have overnattet som sofasovere. Dette gælder især for de unge hjemløse, for de
førstegangshjemløse og for de voldsudsatte. Café Klare bruges også som et tilbud af de kvinder, der har været udsat
for overgreb på blandede nattilbud og af de kvinder, der ikke vil bruge disse blandede tilbud af frygt for at blive udsat
for overgreb.
60 % af Cafe Klares brugere er flergangshjemløse, mens 25 % er førstegangshjemløse. Der er flere markante forskelle
på de to grupper, bl.a. er de førstegangshjemløse langt mere interesserede i at modtage og opsøge hjælp end de
flergangshjemløse. Halvdelen af førstegangshjemløse er mellem 18 og 29 år, mens halvdelen af de flergangshjemløse
er mellem 30-49 år.

12 psykiatere på 7 måneder
En kvinde i begyndelsen af 20’erne og har på det halve år hun har haft kontakt til Café Klare haft 12 forskellige
psykiatere. Der er ingen akutte botilbud til unge med psykiske problemer der kan sikre en hurtigt og fleksibel
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stabilisering af kvinderne, før de mister motivationen eller rygere længere ind i misbrug .
Det er ikke kun et problem for de unge psykisk syge. Der mangler akutboliger, som psykisk syge hjemløse kan henvises
til, hvor der kan fortages en udredning og et motivationsarbejde i forhold til noget mere permanent. Fordi det er
svært at få ordentlige tilbud til de psykisk syge, er der stor risiko for, at kvinderne ryger ind og ud af de psykiatriske
afdelinger uden langtidsholdbare planer i form af bolig og sikring af støtte.
Café Klare har vist sig at være en god og tiltrængt platform til at komme i kontakt med denne gruppe, der ellers har
været meget skjult som blandt andet sofasovere.

Boligløshed skaber førstegangshjemløse der kan blive flergangshjemløse
Boligmangel er den overvejende grund til hjemløshed for 80 % de førstegangshjemløse, mens det alene er tilfældet for
50 % af de flergangshjemløse. Det rigtige boligtilbud har med andre ord et potentiale til at være en central nøgle til at
modvirke at førstegangshjemløshed bliver til flergangshjemløshed. Dette hænger sammen med de mere strukturelle
aspekter af hjemløshed (Hesselberg Lauritzen 2011:84, HS 2008: 5) og dermed et københavnsk boligmarked, der stort
set er umuligt at komme ind i med lave kontanthjælpsydelser og uden netværk.

Sofasover eller kærestesover?
Oftest har kvinderne, der er funktionelt hjemløse grundet psykiske problemer, egen lejlighed, mens det for de
voldsudsatte er mere mudret. Én gruppe drives jævnligt ud af deres bolig af deres voldelige partner, en anden gruppe
går fra deres voldelige partner og dermed også fra deres bolig. Hvor mange af disse, der reelt har egen bolig (dvs.
lejekontrakt og ordnede forhold), er ikke til at sige. Hvor mange af disse kvinder, der snarere kan siges at være
sofasovere frem for funktionelt hjemløs, er også svært at sige. Oftest oplyser de alene, at de er gået fra voldelig
partner, men ikke hvor lang tid de har haft denne partner eller hvor længe de har boet sammen. Hvornår er man
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23% af antallet af hjemløse i København (Hesselberg Lauritzen m.fl. 2011:38, 50)
Der findes en del overlap mellem de to grupper.
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Blandt de førstegangshjemløse kvinder er få registreret med begyndende stofmisbrug, mens gruppen af
stofmisbrugende udgør 40 % af de flergangshjemløse.
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sofasover hos en person man udveksler intime ydelser med, og hvornår bor man sammen med sin kæreste? Hvem har
lyst til at identificere sig som sofasover, når man kan identificere sig som én, der bor med sin nye kæreste?
En del af Café Klares brugergruppe har en meget løs tilknytning til boligmarkedet, der ikke har eget navn på en
lejekontrakt men bor hos kærester i kortere eller længere tid. Der er med andre ord en stor gråzone i forhold til,
hvorvidt man er funktionel hjemløs eller sofasover. Dette særlige mønster for kvindelig hjemløshed er
forskningsmæssigt underbelyst.
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