Danmark har kurs mod afgrunden
Halvdelen af den voksne del af den danske befolkning
forplejer den anden.
Den sociale ulighed vokser sig større og større…
Der bliver flere og flere, som bliver ekskluderet
samfundets fællesskab. Det gælder hjemløse,
narkomaner, alkoholikere, psykisk syge og originaler som
dig og mig.
Er vi på vej mod de gule veste?
Valgflæsk har vi fået nok af.
Handling giver forvandling – hvis ikke, er vi på vej mod
en uoverskuelig konsekvens for de basale grundværdier i
det danske samfund.
Generationer før os har kæmpet hårdt for det, som vi er
på vej til at hælde ud over kanten.
( Lars og Paw)
Det som klistrer os sammen.
Vi er vel alle familiens sorte får fra guderne må vide
hvornår. Og hvorfor.

Grundene er som at lave en matematisk ligning på, hvor
gud er. He is here and there and everywhere.
Summa summarum. Han er ikke til at få hold på.
Sådan er det også med det kit, som holder sammen på
SAND.
Det gælder lige fra barnsben og tilværelsens kolde sten, til
at man slutter fred med sig selv og sin næste, og ser at
man ikke selv er den store og ophøjede Gud.
At andre kan have ret, bare lidt.
Man bliver optaget af andet end sine egne små cirkler.
Og her begynder det nye univers, et liv i SAND.
Om at drage omsorg for sin næste, at nogen kan have det
værre end sig selv, at kunde gøre en forskel.
At se lyset i hjemløsedagene, grønlændergruppen. Selv at
komme fra bænk til bolig.
De gode ting, mange tænker og få dem ført ud i
virkeligheden.
Venskaberne og formålet med det hele.
Vi er de mageløse løver og løvinder, de næsten
uovervindelige vindere.
Og dog, når domptøren slår med pisken, hopper vi
gennem ild og vand, går på plads, dog ikke uden en
snerren.
Han bukker, og publikum klapper.

Det er fuldbragt, endnu en dag i SAND.
Endnu en dag i sand.
(Paw)
Hjemløse limericks
Jeg er en nedbrudt mand,
der mangler en tand.
Jeg sover på gaden,
når der ikke er plads i laden.
Historien den er SAND!

Hjemløse holder sammen,
når alt er fryd og gammen,
men når sprut og stoffer tager over,
er det slut med den fælles sover.
Det er desværre rammen…
Udsatte er i magthavernes vold,
der er ikke penge til sold.
Vi drikker, sniffer og ryger,
og bliver sygere´ og sygere´,
til sidst går vi kold.
Klumme – Murtaza og Pino – SAND Tema dage
SAND har udvidet mine horisonter. SAND har bl.a. uformelt uddannet mig i f.eks. retorik, at snakke til
folkemængder, ja, jeg har endda en SAND Jur. (kursus i hjemløse lovgivning, red.) uddannelse. Jeg har
fornøjelsen af at have brugt en halv snes år i UngeCrew, mit lokale udvalg samt flere år, og flere rejser, til
Europa med den Internationale gruppe for at se hvordan de gør det i lande med lignede tilstande som
Danmark. ”At være med i SAND har åbnet mange døre for mig” udtaler Pino.
Denne artikel er skrevet og redigeret af Murtaza og Pino.

BREV TIL HR. OG FRU DANMARK
I dagens Danmark er der rigtig mange hjemløse og udsatte, og mange tænker ikke over hvor hårdt de har
det. Derfor denne historie om en ung piges liv i København, en hverdag fyldt med stoffer og ingen steder
at sove. Kun toiletter og nødherberg.
Af Pia Nedergaard, Liselotte Fleischer og Karina B. Kristensen

Kære Hr. Og Fru Danmark
Jeg var en ung uerfaren pige, der kom ind fra Jylland med 4-toget og troede livet var lyserødt over there i
København.
Jeg havde mistet mine børn og håbet for mit liv, jeg var meget grænsesøgende og selvdestruktiv og følte at
jeg ikke havde noget at leve for. Det gik stærkt ned ad bakke.
En dag mødte jeg så SAND på en kanalrundfart i København.
Jeg mødte June (leder af kvindenetværket, red.), der virkelig var der for mig og jeg fik langsomt livslysten
tilbage. Hun fik plantet det frø, at jeg skulle i behandling, selv følte jeg ikke at det var nødvendigt. Hvis June
og resten af kvindenetværket (der består af tidligere og nuværende hjemløse, red.) ikke havde holdt fast i
mig tror jeg ikke jeg var her i dag.
I dag har jeg et godt liv, er stabil og er ved at opbygge et netværk, ser mine børn, har et rækkehus og hund.
Jeg er blevet meget bevidst om at arbejde med mig selv og har frivilligt arbejde som jeg nyder. Jeg glæder
mig til at komme ud og arbejde i samfundet og give noget tilbage.

VI fortæller den historie for at fortælle Hr. og Fru Danmark, at hvis de ser et menneske lide og ligge på
gaden, så hjælp det menneske. Vis næstekærlighed. Det kunne være jer selv, der kom ud i det - øjne kan
nemt snyde, og vi ligner hinanden meget.
Tak til alle dem, der hjælp mig og troede på mig.

SAND kærlighed
Hvad kan SAND?
Nu skal du høre…
Jeg så en dag en pige B, i Kirkens Korshær, som havde et glimt i øjet og et stort smil. Jeg opdagede
at hun var glad for kage, så jeg spurgte hende om vi skulle tage ud og spise kage og drikke kaffe en

dag. Mine penge har altid været små- jeg har en dyr husleje. Vi aftalte at mødes nede i byen. Jeg
tror at B regnede med at vi skulle på café, men jeg kendte et sted som havde gratis kage og kaffe
netop den dag- SAND’s generalforsamling. Skæbnen ville at der ikke er ret mange mennesker til
generalforsamlingen. De manglede bestyrelsesmedlemmer i SAND Fyn, så B foreslog at gik ind i
SAND. Vi bliver begge to medlemmer af Sand Fyn den dag. Der gik ikke ret lang tid, så blev vi
kærester.

Fortalt af Murtaza

To be or not to be,
At være
Et Hellested
Hvorfor kikker man ikke efter de steder, hvor ”folket” normalt
holder til og prøver at udbygge de steder. Det svarer til, at
man indbyder til en fest, uden at der er dækket op.
Spørg dog folket eller i det mindste rådfør folket. Nogle gange
kan embedsapperatet være fuld af sympati og gode ideer,
men bare ikke lige her.
Så tag dog skridtet helt ud og opstil nogle gamle busskure på
Klostertorvet, gavner også SAND´s hjemløse. Gør det så det
kan bruges som natherberg. Afsæt nogle sociale viceværter.
Undersøg hvor folket holder til og få forbedret de steder.
Hvad gør vi fremover? Vi skulle give ældre og de gamle et
godt otium som for eksempel et ollekollehjem. Gør dog livet
anstændigt for drankere, psykisk syge og tosser som jeg. Der
er også alternative hellesteder for folk med en anden
livsanskuelse, men som langsomt og sikkert bliver presset ud

af byen og offentlige steder. Hellesteder skal ikke fungere
som zoologiske haver, men netop som Hellesteder.
(Paw)
En SAND sjæl

Afmagt. Frustration. Fortvivelse. Følelsen af at være mindre værd. Som menneske, at blive forvist til
samfundets bund og ikke kunne komme op igen, på trods konstant kamp for at balancere mellem ikke at
miste håbet eller få for meget. Kan SAND gøre en reel forskel? Det gjorde de for en kvinde´, som trods sine
egne problemer er en inspiration for andre.

Ulrik og Lotte Sara

