Fælles SAND 10. marts 2022
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10.30 opstart og velkomst
10.50 Borgerforslaget kort fortalt
11.00 De politiske spin og spil v. Ask Svejstrup
11.15 pause
11.30 Aktioner kort fortalt
12.00 frokost
12.45 Workshop om aktioner - del 1
13.30 Pause
13.45 Workshop om aktioner - del 2
14.30 Nyt fra alle
14.50 Kommende begivenheder i SAND
15.00 Tak for i dag

Præsentation:
Per (LillePer) fra SAND Fyn, nyvalgt formand
Rikke fra SAND Sydfyn, nyvalgt formand
Mona fra SAND Sydfyn, lige startet. Bor på Lunde Forsorgshjem
Jensine fra Trekanten, været aktiv i SAND i mange år.
AnnBritt, bor på Toften og lige startet op i SAND efter en længere pause. Bor normalvis i Korsør i
kolonihave.
Michael fra Toften, boet knap et år på Toften.
Christina fra SAND Østjylland og Landsforperson på barsel.
Ask, sekretariatsleder for SAND på Sundholm
Nancy, ansat fra Aarhus, socialrådgiver og dækker Jylland og Fyn
Tobias, ansat som ballademager i Aarhus og laver gerne ballade i hele landet, hvis man er frisk på
det.

Borgerforslag:
Som kommune er man forpligtet til at se hele vejen rundt om borgeren. Hjemløse på kontanthjælp
har for mange erfaringer med at kommunerne ikke er gode til at se det hele menneske, men mere
fokuseret på krav og konsekvens i forhold til kontanthjælp og beskæftigelse.
Derfor har SAND valgt at stille et Borgerforslag omkring at hjemløse hører IKKE hjemme i
Jobcentret, men i eventuelt socialforvaltningen, hvor der kan arbejdes med de problematikker der
fylder hos den enkelte hjemløse inden fokus bliver beskæftigelse.
Det har affødt en masse gadeaktioner rundt i landet, hvor SAND folk gik på gaden for at gøre folk
klogere og samle underskrifter til Borgerforslaget.
Der har været en del møder på Borgen med forskellige politiske partier, med det formål at få
partierne til at støtte op omkring forslaget og få det til diskussion i Folketingssalen.
Ny Borgerlige har fremsat det som et beslutningsforslag pr. 1/3 som Folketinget nu skal tage
stilling til.
Vi er stadig i gang med at klæde de forskellige partier på Borgen på med gode argumenter og
fortællinger for det gode Borgerforslags indhold.
Tidsplanen er stadig uvis i forhold til hvornår det kommer til behandling i Folketinget.
Egne erfaringer:
•
•
•

•
•
•

•

Jobcentrets opgave er vel at hjælpe og udrede folk
Man behøver vel ikke et Jobcenter for at komme i arbejde? Jobcentret behøver vel ikke at
udrede én, det kan lægen vel gøre eller forsorgshjemmet.
Jeg ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er bare ikke det som bliver
prioriteret, jeg har børn og har brug for en bolig for at være sammen med dem. Jeg er afvist
fra psykiatrien, da de ikke kan hjælpe mig længere – ifølge dem. Jeg ville ønske at
Jobcentret fjernede fokus omkring at blive beskæftiget og i stedet arbejdede på at hjælpe
mig med mine problemer.
Jeg har ikke haft kontakt til Jobcentret i den tid jeg har boet på forsorgshjem. Jeg har selv
kontaktet dem fordi jeg ønsker at komme i praktik.
Jeg syntes pengene fra Jobcentret burde komme over i psykiatrien.
Man kunne forestille sig at i stedet for at medarbejderen på Jobcentret bruger sin tid på at
kontrollere, sanktionere og ”hjælpe” folk ind på Jobcentret – kunne man forestille sig at
tiden i stedet kunne bruges på en mere målrettet og individuel indsats på den enkelte
borger.
Det er vigtigt man ikke starter med job men i stedet med hvordan folk har det og hvad har
du brug for? Generelt lade være med at presse folk.
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Hvordan definerer vi den gruppe der skal ud af Jobcentret?
Der skal være en helt anden indgangsvinkel – det er systemet der skal hjælpe borgeren
videre for at få hjælp!
En midlertidig pauseknap, med plads til udredning og hvordan kan man hjælpe denne
person til at blive glad i sit liv.
Der mangler opfølgning på handleplanen.
Det er som om der er ingen der gider at læse sagen og sætte sig ind i tingene. Træt af at
genfortælle min historie.

Borgerforslagsaktioner:
Aktioner behøves ikke at være 50-200 mennesker på gaden. Det kan sagtens være 2-4 personer
som går rundt i synligt SAND tøj eller veste og lidt postkort i hånden som deles ud. Det kan gøres
ret simpelt!
Hvad skal vi have med?
POSTKORT
u VI DELER POSTKORT UD TIL FORBIPASSERENDE
u INVITERER FORBIPASSERENDE TIL AT GÅ I DIALOG OG HØRE OM BORGERFORSLAGET
u VI DELER VORES JOBCENTER-ERFARINGER MED FORBIPASSERENDE
SAND FOLK
u DET ER ESSENTIELT AT DER ER FOLK TIL AT GÅ PÅ GADEN OG INDSAMLE
UNDERSKRIFTER/SKABE OPMÆRKSOMHED
u DET ER EN GOD MÅDE AT VÆRE SAMMEN MED SIT UDVALG, OG ANDRE UDVALG
u DET ER EN FED MÅDE AT LAVE SANDARBEJDE PÅ – AT KOMME UD I VERDEN
Hvor kan man gå forbi og lægge en bunke postkort?
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Genbrugsbutikker
Biblioteket
Lægehuset
Cafeer
Jobcentret
Varmestuer
Boformer
Væresteder
Aftenskoler
Uddannelsesinstitutioner

•

Venteværelser rundt omkring

Der aftales aktion i Middelfart lørdag d. 19. marts kl. 13.00 og Faaborg d. lørdag d. 23. april kl.
13.00.
Har man lyst til at være med, kontakt Per Søhus på 53204999 eller lilleperbonderup@gmail.com

Tak for i dag J

