Gadebørn
i "Bastian"
Den gamle telefonfabrik " Bastian" i Horsens bliver måske rammen om det værested,
som Horsens kommune
og KFUM's sociale arbejde i fællesskab vil
skabe for de såkaldte
gadebørn.

Lejekontrakten er endnu
ikke underskrevet, men der
forhandles for øjeblikket med
ejeren, Jørgen Olesen,
om en tre-ârig lejekontrakt.
Så l a nge vil kommunen og
KFUM bruge tid og penge på
at give gadens born en håndsrkning og måske derved få
dem vk fra et liv, der ingen
steder fører hen.

Ved ikke hvor mange
Håndsrækningen er mere
konkret et værested, som meget apropos kaldes ” Springbrættet,,.
Det skal være en café med
tilhørerne aktivitetslokaler,
hvor de unge på deres egne
betingelser kan være sammen

med andre i samme situation.
- Vi ved ikke præcis, hvor
mange born og unge det drejer
sig om, men når der har været
.arrangementer for dem, er der
mødt ca. 30 op, og det er born
og unge fra 13 år og op efter,
siger Poul Ole Petersen fra
Horsens kommune.

Et helvede
Han tilføjer, at hvis det
overhovedet skal lykkes at
etablere kontakt til denne
gruppe unge, så skal det være
på deres egne betingelse og
ved at skabe tillid.
- Det er svært, for det er alle
born, der føler sig meget svigtede.
- De kommer fra alle grupper i samfundet, og det er ikke
nødvendigvis social arv, der
fik dem til at stikke af hjemmefra og vælge et liv uden for
samfundet.
- Tværtimod er det vidt forskellige årsager, der har fået
dem til at kvitte det liv, de levede, men flles for dem er, at
deres liv på gaden er et helvede, siger Poul Ole Petersen.
•
De fleste af disse born bliver

over 20 år, inden de Myer
"fornuftige" og vlger en mere etableret
Men ingen ved præcis,
hvordan det gar de unge, der i
nogle år har levet fra hånden
til munden hos venner, bekendte og af og til også i trappeopgange.
Nogle af dem har helt slået
hånden af forældrene, andre
er blevet fristet af det frie liv
på gaden, og atter andre kan
blot ikke finde deres plads inden for samfundets fastlagte
rammer.

Jo hurtigere jo bedre
- Men vi ved, at jo hurtige vi

kan få fat i dem, jo store er
chancerne for, at de kan komme væk fra gaden og dermed
få et bedre liv, siger Poul Ole
Petersen.
Da lejekontrakten endnu
ikke er skrevet under, er det
uvist, hvornår de unge kan
flytte ind i Bastian, men i den
forbindelse har man fra
KFUM's sociale arbejde tidligere udtalt, at man regner
med, vrestedet kan vre
klar til nytår. (birte)

