Pressemeddelelse

Den 20. maj 2010

Hjemløse-kunst på Rådhuspladsen
Fra lørdag kan man opleve 13 udtryksfulde bronzeskulpturer af
kunstneren Jens Galschiøt på Rådhuspladsen. Det er vandreudstillingen STOP HJEMLØSHED!, der kommer til Århus på initiativ af projekt UDENFOR. Udstillingen inviterer til debat om,
hvordan vi sætter ind mod hjemløsheden. Socialrådmand Hans
Halvorsen åbner officielt udstillingen tirsdag 25. maj kl. 16.15,
og kunstværkerne kan opleves frem til 4. juni.

Århus Kommune
Social- og
Beskæftigelsesforvaltningen

projekt UDENFOR
Landsorganisationen SAND

Hjemløshed er en den måske mest synlige og ekstreme form for fattigdom i Danmark. Omkring 5000 danskere er hjemløse, hvoraf flere
end 400 færdes i det århusianske bybillede. Socialrådmand Hans Halvorsen har blæst til kamp mod såvel hjemløsheden som fattigdom og
social udstødelse generelt, og rådmanden inviterer nu til debat om,
hvordan vi forbedrer forholdene for dem, der bor og sover på gaden.
”Det er en menneskeret at have tag over hovedet. Hjemløshed er ikke
kun et problem for fagfolk og de hjemløse selv. Det er et problem, der
angår os alle. Derfor er det vigtigt, at vi tager en bred og fordomsfri
debat om, hvordan vi kommer hjemløsheden til livs. Udstillingen skal
ses som en opfordring til os alle om, at vi hver især har et socialt ansvar og pligt til at vise åbenhed over for mennesker, der stikker ud,”
siger rådmand Hans Halvorsen.
Udstillingen STOP HJEMLØSHED! består af 13 bronzeskulpturer i menneskestørrelse, der viser forskellige former for hjemløshed. Skulpturerne er skabt af kunstneren Jens Galschiøt, der er kendt for sin krasse samfundskritik, og skulpturernes stærke udtryk gør hjemløsheden
nærværende på en ny måde. STOP HJEMLØSHED! kan opleves på
Rådhuspladsen i perioden 22. maj til 4. juni.
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Det er organisationen projekt UDENFOR – i et samarbejde med de
hjemløses organisation SAND – der står bag vandreudstillingen, som
både har været forbi København og Odense. Efter Århus går turen til
Aalborg. Vandreudstillingen rundes med udgivelsen af en håndbog.
”Det er en skamplet på vores velfærdssamfund, at nogle mennesker
er tvunget til at leve på gaden. Flere og flere sættes ud af deres bolig,
og for hver fjerde gælder det, at han eller hun står uden bolig et år
efter. Det kan vi ikke være bekendt. Der er behov for, at vi finder
frem til nogle konkrete løsningsforslag, så vi hjælper disse mennesker
tilbage til en værdig tilværelse,” siger Ninna Hoegh, sekretariatschef i
projekt UDENFOR.
Som optakt til ferniseringen holder Hjemløsesekretariatet i Århus
Kommune et debatarrangement på rådhuset, hvor både hjemløse,
fagfolk, politikere og andre interessenter diskuterer, hvordan målsætningerne i såvel den nationale hjemløsestrategi som Århus Kommunes
hjemløseplan bliver til virkelighed. Arrangementet planlægges i samarbejde med projekt UDENFOR og SAND. Pressen er velkommen.

Yderligere oplysninger
Pressekonsulent Christian Thue Frank, Århus Kommune: 89 40 34 09
Projektkoordinator Nina Thorn Clausen, Århus Kommune: 87 13 27 11
Udviklingsmedarbejder Marie Skjelbo, projekt UDENFOR: 28 28 80 98
Formand Erik Hansen, SAND Århus: 22 72 44 48

Læs mere om projekt UDENFOR og udstilllingen STOP HJEMLØSHED!
på www.udenfor.dk, hvor der også kan hentes billeder af Jens
Galschiøts skulpturer.
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Program tirsdag 25. maj 2010
Sted: Receptionslokalet, Århus Rådhus
14.00-14.10 Velkomst og præsentation af Århus Kommunes
Hjemløseplan v/socialchef Steinar Eggen Kristensen
14.10-14.20 Et århusiansk perspektiv på social udstødelse og
fattigdom v/rådmand Hans Halvorsen
14.20-15.00 Fokus på hjemløshed – 3 oplæg:
9

Udfordringer i gadeplansarbejdet
v/Jakob Elner Storm, afdelingsleder,
Center for Akut og Opsøgende

9

Et kvindeperspektiv på social udsathed
v/Betty Ihler Jensen, bruger

9

”Noget at stå op til”
v/Sten Ingemann, sælger af bladet Hus Forbi

15.00-15.15 Kaffe
15.15-16.00 Paneldebat. Paneldebatten styres af Ask Svejstrup,
sekretariatsleder i SAND
Panelet udgøres af: Rådmand Hans Halvorsen, de tre oplægsholdere,
Ove Lauridsen, leder af Kirkens Korshærs Nattjeneste, Erik Hansen,
formand for SAND Århus, samt Nina Thorn Clausen, projektkoordinator i Hjemløsesekretariatet
16.00-16.10 Afrunding af debatarrangementet
v/rådmand Hans Halvorsen
16.15 Udstillingen STOP HJEMLØSHED! åbnes på Rådhuspladsen.
SAND og projekt UDENFOR er værter ved en forfriskning.
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