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SAND har i udviklingsplanen for 2020 oplistet en række aktiviteter vi havde
planlagt at afholde i 2020. Det lykkedes ikke at få afholdt alle aktiviteter. Den
primære årsag var Covid-19 pandemien. Dog lykkedes det os at afholde flere
af forårets arrangementer, som måtte opgives pga. forsamlingsforbud, i
sommeren/efteråret i stedet. Generalforsamlingen, SANDs temadage og
tillidsmandskurserne blev afholdt, mens bisidderkurset, Folkemødedeltagelsen,
bestyrelsesseminaret, lovgivningskurset og rundturen til boformerne blev aflyst.
Vi flyttede en række workshops, fælles SAND møder og bestyrelsesmøderne
over på Zoom (online).
Vi opfandt nye tiltag i stedet for dem vi opgav. Vi lavede f.eks. en kaffeklub og
onlinerådgivning, lavede rapbattle på boformer og planlagde en FIFA-turnering
med OMBOLD.
Jeg henviser til statusnotat af 11. maj 2020 for nærmere beskrivelse af hvad
forårets nedlukningen af verdenen betød for SANDs aktiviteter.
Nedlukningen betød også at SANDs frivillige – hjemløse og tidligere hjemløse ikke har kunnet komme på besøg på boformer og væresteder og pleje
kontakten til andre hjemløse. Det er blevet meget tydeligt, at det fysiske møde
er meget vigtigt for hjemløses kommunikation. Selv de mest livagtige online
platforme kan ikke erstatte fysiske møder. Derfor er vores samarbejde på lokalt
niveau blevet forsømt og den tilstrømning af nye SAND folk vi normalt oplever,
i foråret er udeblevet.
Fra centralt hold, dvs. SANDs sekretariat og SANDs formandskab, har vi til
gengæld formået at være lige så synlige som vi havde planlagt at være. Vi har
f.eks. via Socialministeriets initiativer om ”Partnerskabet for socialt udsatte”
fået nye samarbejdspartnere. Ministeriet har ligeledes involveret os i form af
bilaterale snakke og via Rådet for socialt udsatte, hvor vores forkvinde er
medlem. Formålet har været at finde gode løsninger for hjemløse under
pandemien.
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I den forbindelse har vi også haft en rolle overfor hjemløse ift. at informere dem
om retningslinjer for hvordan man kan isolere sig, hvis man er smittet og ikke
har en bolig, hvor og hvordan man kan blive testet, regler for boformer og
andre tilbud under pandemien osv.
Pressen har selvfølgelig også efterspurgt hjemløses oplevelse af at leve i en
coronatid, så synligheden har været der, om end på andre områder end vi
både havde planlagt og forestillet os.
Med venlig hilsen

Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND
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