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Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Hent PDF Forlaget skriver: Siden begyndelsen af 1990´erne har der
været stadig stigende opmærksomhed på de socialt udstødte gruppers boligsituation. De daværende botilbud
og boformer havde problemer med at rumme de hjemløse og psykisk syge misbrugere. Fra politisk side blev
det således besluttet at yde en særlig indsats for at etablere alternative boliger og boformer, så det blev muligt

for de socialt udstødte at få eller fastholde egen bolig på længere sigt.
Denne bog analyserer hverdagslivet i et alternativt opgangsfællesskab for 16 hjemløse og psykisk syge
misbrugere i Aalborg. Udgangspunktet er en fænomenologisk undersøgelse baseret på deltagende

observationer igennem et halvt år. Hensigten er at undersøge aspekter, sammenhænge og spændingsfelter
samt hvilke selvfølgeligheder, der er styrende for hjemløses hverdagsliv.Centralt i bogen er beboernes interne
netværk, og de måder hvorpå dette er forbundet med og stærkt påvirket af det eksterne kriminelle netværk
omkring misbrug og handel med stoffer. Beboernes positioner i det interne og det eksterne netværk har

afgørende betydning for, hvordan de klarer en hverdag i egen bolig.
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