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Folkemøde 2018 handlede blandt andet om at komme fordomme til livs.
Foto: Eva Ligaard Hald

Fordomme gør ondt værre
Temaet på årets folkemøde var ’fordomme gør ondt værre’. Med udgangspunkt i sin egen hjemløsehistorie
fortæller Thomas her hvordan det kan gå galt og hvorfor man skal lade være med at dømme andre. For hjemløshed er aldrig et valg.
AF THOMAS VEST, SANDs GRØNLÆNDERGRUPPE

Jeg er blevet udnævnt til at holde en tale
som tidligere hjemløs mand og tidligere alkoholiker og tidligere hashmisbruger og tidligere pillemisbruger og tidligere ludoman.
Jeg har kæmpet hele min liv som seksuelt
misbrugt som barn.
Jeg er 44 år og har været selvstændig fisker
og fiskeskipper indtil min ryg ikke længere
kunne klare fysisk hårdt arbejde.
Jeg er uddannet sømand og gik på skoleskibet Georg Stage og har gået på fiskeriskolen og har også en vodbinderuddannelse.

Jeg kom alvorligt til skade i 1989 hvor jeg
kørte galt med en snescooter og siden fik
konstateret, at jeg nok ikke kom til at gå
igen. Men mirakuløst kom jeg mig hurtigt,
men de skader, som jeg fik, har forfulgt mig.
Den 20. august 2007 kom jeg her til Danmark, hvor jeg holdt ferie fra en trawler,
hvor jeg var ansat. Da jeg kom til Danmark,
var jeg hjemløs, og før jeg kom hertil, var
jeg også hjemløs, hjemme i Grønland.
Jeg fandt hurtigt ud af hvor meget hjælp,
jeg kunne få her i Danmark angående

hjælp til mad og bad, og forskellige andre
ting, men jeg forsøgte en hel masse ting
for at kunne komme ind i systemet, det har
været en hård kamp for at blive hørt.
Først forsøgte jeg at komme i alkoholbehandling hvor jeg bliv afvist af kommunen.
Så stoppede jeg med at drikke alkohol
den10. januar 2008, hvor jeg vågnede op
med tømmermænd og siden har jeg kæmpet for at komme i hashbehandling hvor jeg
også fik afslag efter afslag. Den 20. januar 2010 stoppede jeg ludomani og siden
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kæmpede jeg for at komme i hashbehandling hvor jeg endnu en gang fik afslag efter
afslag.
Den 10. maj 2016 stoppede jeg med at ryge
hash efter jeg fik et barnebarn og siden har
jeg bosat mig ombord på min sejlbåd, da
jeg er engageret i sømandskab.

for misbrug, og at jeg er dybt taknemmelig
for at kunne komme ud med min historie,
så folk kan se at det er hårdt at være seksuelt misbrugt, og når systemet misforstår
de ting, man kæmper med, det er de skjulte
ting, man har i hjertet.

Det ene øjeblik har man en arbejdsplads og
det andet får man en fyreseddel, så bliver
man skilt fra konen eller manden og så går
det hurtigt ned ad bakke.

Dagen i dag, er jeg en person som er taknemmelig for at kunne komme ud med et
budskab om mit tidligere misbrug og som
tidligere hjemløs.

Med det jeg selv har været igennem, har
jeg selv lært, at tingene er ikke forudsigelige omkring ens liv.

Grunden til, at jeg er blevet bedt om at holde tale for jer, er fordi vi i hjemløseorganisationen SAND har en nystartet grønlandsk
gruppe for de grønlandske hjemløse, som
kommer her til Danmark.
Det er hårdt ikke at blive forstået af kommunen eller sagsbehandlerne og blive
set ned på på grund af fordomme om, at
grønlændere drikker meget alkohol, men de
fordomme kan jeg ikke bekræfte. Ikke alle
grønlændere drikker alkohol, der er grønlændere, som har gode arbejdsforhold. Her i
landet er der et par hundrede misbrugere ud
af omkring 15.000 grønlændere i Danmark.
Jeg kunne blive ved med at snakke om
mig selv hele dagen. Om at jeg har været
igennem en årrække med misbrug og i en
årrække været forsømt af de offentlige
myndigheder.
Jeg kan sige med åbent hjerte, at jeg har tilgivet ham, som i en årrække har udsat mig

Man kan være blevet fyret fra sit job, man
kan være blevet skilt , man kan være blevet
ramt af sygdom. Man er i en situation, hvor
man bliver overladt til sig selv. Til regninger
der håber sig op, man mister hjemmet.

Foto: Eva Ligaard Hald
Som tidligere nævnt, er jeg tørlagt alkoholiker og tidligere hashmisbruger og tidligere
pillemisbruger og tidligere ludoman.
Alle de misbrug har jeg lagt på hylden med
kold tyrker uden hjælp fra kommunen eller
offentlige myndigheder. Jeg har lært at sige
fra og sige mine meninger.
Jeg har også været med til at lave en dokumentarfilm om hjemløshed. Det er trods
alt ikke folks egen skyld, at man ender som
hjemløs.
Foto: Eva Ligaard Hald

Lige nu er hjemløsheden et stort problem
her i Danmark, hvor folk bliver sat på gaden
som hjemløse, de bliver ikke hørt af regeringen og kommunerne. Er man fyret og endt
som hjemløs, så er det desværre en hård
proces at kunne fungere korrekt i samfundet igen. Jeg har selv oplevet at blive trådt
på af folk, der har det hele, hvor de så ned
på mig på grund af at jeg var hjemløs. Jeg
samlede flasker for at kunne købe min egen
sejlbåd hvor jeg bor nu som tidligere hjemløs og har valgt at bosætte mig ombord på
min sejlbåd, som jeg stortrives med.
Når du kigger på en hjemløs, så tænk på,
hvad har han/hun været igennem siden
han/hun er endt som hjemløs.
Det kan ske for alle. Det kræver kun en lille
fyreseddel, så kan alt gå galt. Skilsmisse,
problemer fra barndommen og alt det man
tror, man har gemt for at ingen skal vide
hvad man har været igennem på et kort liv.

HEY

HUSK at SANDsiger også er din mulighed
for at dele en historie med hjemløse fra
resten af landet!
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.
Vi skal have dit bidrag i hænde senest den
28. august!

Svindleren

Fra SANDs Facebook:

AF OLE B. LARSEN, SAND

Det var engang i foråret, og det var den vi
ikke havde; men først på sommeren. Jeg
havde lige været til begravelse af en nær
bekendt. Der var så ganske stille, og mens
duerne skøjtede rundt efter deres mad,
ringede min telefon.
Jeg ved ikke hvem det var, han kaldte sig
et eller andet navn jeg har glemt. Han
snakkede godt for sin syge moster; at jeg
havde penge til gode fra mit elselskab, og
dette var jo dejligt.
Han havde alt - selv mit cpr. nummer og
min mailadresse, men han ville have mit
kontonummer til min bank, så han kunne
sætte pengene ind.

Vi blev afbrudt, jeg kunne ikke høre ham
på grund af larm fra gaden.

Hejser flaget og klapper mig selv på
skulderen.

Han ringede tilbage og vi snakkede videre.
Men vi kom ikke videre, men han lovede
at sende mig en sms, den er dog aldrig
kommet.

I dag har jeg boet præcis 1 år i min lejlighed.

Dagen efter ringede jeg til mit elselskab,
som ikke forstod en skid, de kendte ikke
noget til det.

Det er for vildt - og det vildeste er, at jeg
overlevede!
- Henriette Hoberg

Han ringede igen, og prøvede igen at overtale mig.
Jeg stolede ikke på ham, han kunne jo blot
sætte pengene ind på min nem konto.

SAND er på Instagram
Hop ind og find os!
Vi hedder (selvfølgelig!) SAND - De hjemløses landsorganisation

Fra SANDs Facebook:
Som ung har man ikke de livserfaringer
som vi gamle har, og netop dette gør det
svært for I unge.
Og kommunerne er på grund af en lovgivning blevet meget vanskelige at få
tillid til og forståelse af, for politikerne
betragter jer som dovne.
I dag bliver I unge presset fra alle sider,
og stigmatiseret og står alene uden
hjælp fra kommunen.
- Birgit Svendsen

Du vil opleve glimt af vores daglige arbejde, vores arrangementer og andet vi deltager i.
Du kan komme til at hilse på en masse af de seje SAND folk der får tingene til at ske!

Kære alle

Regn og slud - SANDsigeren skal ud!
HUSK at give os besked hvis du ændrer
postadresse - eller hvis du flytter i egen
bolig og ikke længere læser SANDsigeren
på din boform.

Og derfor er det vigtigt, vi har de rigtige
oplysninger på jer!

Det kan også være I gerne vil have flere
eller færre eksemplarer end dem I modtager nu - eller I kender til et sted der gerne

vil have SANDsiger, men ikke får det på
nuværende tidspunkt.
I alle tilfælde ringer I til Susanne;
telefon 89 93 70 60 eller skriver til mail;
susanne@sandudvalg.dk
GOD LÆSELYST!

BRUGERNES
BAZAR

Kongens Have i Odense
(overfor Banegården)

29.august
2018

Citat;
”Jeg gik ned på kommunen og sagde
at jeg ikke havde noget sted at bo, men
i kommunens øjne var jeg for velfungerende til at få hjælp.
Jeg endte så med at flytte ned på Reden
og boede der.

”Socialt udsatte i systemet”

Det var pga. kvinderne på Reden jeg
ikke faldt helt igennem.
Hvordan vil socialt udsatte
gerne behandles af systemet?
Hvad er det ideelle møde mellem
systemet og borgeren? Hvordan
møder systemet bedst udsatte
borgere, og hvordan møder udsatte
borgere bedst systemet? Hvordan
kan man sikre udsatte borgeres retssikkerhed?

Vi håber at se dig!
Med venlig hilsen
Rådet for
Socialt Udsatte

Kom til Brugernes BaZar og deltag
i debatten med brugere, fagfolk og
politikere. Vær med i fremtidsværkstedet, når der skal findes løsninger
om fremtidens udfordringer for
socialt udsatte i systemet.
Spis en gratis frokost i det
grønne og hør Hjemløsekoret
give den gas på scenen.

Der var fx en af dem, der stjal et penalhus til mig og spurgte om jeg havde haft
en god dag når jeg kom fra skole.

Endeligt program for dagen
sendes ud i starten af august.

DER BYDES
VELKOMMEN FRA
SCENEN KL. 10 OG DER
ER SERVERES GRATIS
MORGENMAD KL. 9

Hvis du vil vide mere,
kan du kontakte:

- Johanne,

Politisk konsulent, Helena Holm
post@udsatte.dk eller 41 85 11 00

SAND UngeCrew
i Public Service på P1, d. 18/6 2018

Koordinator, Alice Rasmussen
alice.kerteminde@stofanet.dk
eller 23 33 52 96

i samarbejde med:

KALENDER
August
14/8 Grønlandsk arbejdsgruppe
15/8 Bestyrelsesmøde i SAND
28/8 Deadline SANDsiger eptember
29/8 Brugernes BaZar

I dag har jeg en bolig, jeg er glad for,
men det har også været rigtig, rigtig
svært, det der med at blive glad for en
bolig når man har boet på gaden”

BrugerForeningen

TID

STED

INFO / TILMELDING

11:00 – 15:00 Det Nordatlantiske Hus,
Nordatlantisk Promenade 1, Odense C
10.30 - 15.00 Odense - sted følger . . .
09.00
Skriv til sofie@sandudvalg.dk
9.00 - 16.00 Kongens Have, Odense

Nancy, tlf. 30 73 65 48
www.sandudvalg.dk
Sofie, tlf. 22 47 03 23
www.sandudvalg.dk
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