
Sårbare unge bliver stærke i fællesskaber 

Der er stigende hjemløshed blandt unge, stigende psykisk mistrivsel og flere står uden 
for uddannelse og arbejdsmarked. Hvorfor stigende mistrivsel? Kan fællesskaber 
være en del af løsningen? Hvordan kan kommuner og civilsamfund samarbejde 
bedre? Hør en konstruktiv debat med Peter Qvortrup Geisling som vært. 

Dem kan du møde: 
Jacob Mols har tidligere været misbruger af hash og indlagt på Sct. Hans. 
I Hvide og Gule Hus i Gentofte har han lært at få struktur på sin hverdag 
og indgå i sociale sammenhænge. Han er nu i gang med en uddannelse 
som elektroingeniør. 

”I Hvide og Gule Hus var der plads til, at jeg bare kunne sidde med min 
computer og gemme mig lidt bag skærmen. Ingen prøvede at forme mig. Jeg 
kunne bare ’være’. Jeg har følt mig set og accepteret over længere tid.” 
 

Thomas Hald Petersen er leder af de sociale tilbud Hvide og Gule Hus. 
Her har han været med til at udvikle UngeHuset, et tilbud om bolig, 
behandling, daglig beskæftigelse og fællesskaber til unge. 

”Vi er nødt til at møde komplekse udfordringer med fleksible løsninger 
tilpasset den unge og med vedholdenhed og små skridt. Det kan være svært 
at forstå i kommunerne, at løsningen på at komme i form ikke er at løbe en 
tur, men skal starte med, at man står op om morgenen.” 

 
Sine Egede Eskesen er direktør i Bikubenfonden, der har indsatser på 
socialområdet med fokus på at nyskabe muligheder for unge i alderen 13 
til 30 år ramt af komplekse sociale problemer. 

”Systemet tager ikke afsæt i de unge. Der er brug for et skifte. 
Finansieringen af civilsamfundet afspejler ikke, at vi lykkes med meget af 
det, som kommunerne ikke klarer.” 

 
Birgitte Vind (S) er medlem af Folketingets Socialudvalg og 
kommunalordfører for Socialdemokratiet. 

”Jo tidligere, vi tager hånd om psykisk sårbare unge, jo større er 
muligheden for at undgå alvorlige forløb med lange 
indlæggelser. Blandt initiativerne er gratis psykologbehandling 
til unge og støtte til Headspace-centrene landet over.” 

 

Moderator: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent, DR 
 

Tid og sted 
Det Fælles Sundhedstelt (hovedscenen på Liv & Sjæl området), Kæmpestranden, 
Lørdag kl. 14-15. 
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