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SOS. Sammenhold Og Samhørighed var overskriften for SANDs store optog på Folkemødet. FOTO: SAND

”Alt i alt har det været en super fed
oplevelse…”
Asbjørn og Allan stod for en af SANDs debatter til Folkemødet på Bornholm. Her opsummerer de deres erfaringer.
AF ALLAN THYGE OG ASBJØRN CHRISTENSEN, SAND HOVEDSTADEN

FOLKEMØDE. Vi arrangerede en god
debat om kriminalisering af hjemløse på
Folkemødet på Bornholm, fredag d. 14/6.
Vi havde fået en masse afbud og dårlige
undskyldninger fra de forskellige offentlige
instanser og politikere på grund af valget,
så vi var tæt på at miste motivationen til
at kæmpe videre i ugerne op til. Vi blev
dog enige om, at vi har været vant til at få
tingene til at fungere fra dag til dag, da vi
rendte rundt ude på gaderne, så de skulle
ikke få lov at ødelægge det arbejde, vi havde lagt i opgaven indtil videre. Faktisk end-

te det med, at kun en af de oprindeligt inviterede udefra dukkede op og selvfølgelig
en af dem, der har en solid baggrund som
gadedreng. I timerne op til debatten skulle
gå i gang, fik vi dog sat aftaler i stand med
en politiker fra Alternativet og en byrådspolitiker fra Venstre. Vi var nødt til, for at gøre
tingene på en ordentlig måde, at tage snakken med Venstremanden om at han højest
sandsynlig ville blive ristet lidt på grund af
hans partis holdninger til gadens folk. Og
alligevel valgte han at stille op. Stor respekt
for at stille op, velvidende at der er verbale

øretæver i luften. Vi fik en temmelig saglig
debat og der opstod lidt enighed på trods
af politiske forskelle, sociale baggrunde osv.
om, at der er behov for at simplificere IT-systemerne i kommunerne, så man ikke skal
sidde og klikke 8 gange for at komme ind
på en enkelt borger.
Vi havde en god deltagelse fra publikum,
også fra myndighederne, der mente at de
skulle lufte deres vovser midt i debatten,
sjovt nok lagde paneldeltagerne også mærke til den pludselige trang til at drible frem
og tilbage imellem publikum og panelet.

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü

Alt i alt en super saglig debat hvor alle kom
til orde.
Efterrationaliseringen på at have påtaget
sig opgaven med at få debatten op og stå
har medfødt følgende tanker: En anden
gang skal vi meget tidligere i gang både
med de praktiske ting, invitationer, promovering osv. Hvis man påtager sig en opgave
med sekretariatet involveret, så bestemmer
man faktisk lidt selv, hvor meget de blander
sig. Jeg har selvfølgelig hver gang, jeg ville
bruge penge på kostumer osv. måtte høre
om der var budget til de enkelte ting, men
derudover er min oplevelse, at de har ladet
os selv finde ud af tingene og når vi så i

nogle tilfælde løb panden imod muren med
at få svar fra myndigheder osv., række hånden ud til René, Tobias eller Nancy og så
har de gjort, hvad de kunne for at guide os,
skabt kontakt osv. osv. Så hvis man bruger
sekretariatets medarbejdere rigtigt, så er
de et meget værdifuldt værktøj.
Det vi håber, at publikum, deltagere, tilhørere mv. tager med fra debatten er, at vi
skal italesætte den tendens, der er opstået
med at kommunerne flygter fra deres lovpligtige ansvar til at give deres borgere den
hjælp og støtte, hver enkelt har behov for
og krav på ifølge lovgivningen, og komme
væk fra det kontrolorgan, der er opstået

på jobcentrene og finde tilliden frem imellem borger og sagsbehandler. Vi kom ikke
rigtig omkring zoneforbuddet, det nåede
vi desværre ikke, så vi håber at hr. og fru
Hakkebøf stadig er opmærksomme på, at
vi har brug for deres hjælp til at ophæve
forbuddet. Alt i alt har det været en super
fed oplevelse at være involveret fra start til
slut, jeg har personligt lært en del om mig
selv på den tur, og jeg fik lært SAND folk
fra hele landet at kende. På kryds og tværs
af baggrunde osv. så er vi jo alle bare fuld
af det samme...
Kærlighed… Vi er klar til næste år!

SAND på Folkemøde 2019
SAND var igen i år til stede på Folkemødet
i Allinge. Der blev debatteret til den store
guldmedalje, både hos os, men også med
os ude i de andres debatter. Og vi gik også
afsted med vores ”S.O.S – Samhørighed Og
Sammenhold” demonstration igennem hele
Allinge med samtalereb – reb man kan tage
fat i den ene ende på og få en snak med en

person fra SAND i den anden ende.
At skulle opsummere alt vi har lavet, tror jeg
ikke er muligt, idet at en masse af os deltog
i debatter ude i andre telte, snakkede med
folk og organisationer, lavede reklame for
standen eller passede Busskuret (De hjemløses varmestue/info-bod, der var indrettet
i et busskur, red.). Så i stedet for at vælge

nogle ud, og undlade andre, vil jeg bare sige
stort tak til alle de super seje SAND’ere der
var med, til de seje folk der droppede forbi
enten campingvognen eller busskuret, alle
dem vi mødte ude i byen, til debatter og
events, stor tak til jer alle. Vi ses næste år!
Hilsen Pino

Café Klare lukningstruet
AF BODIL PEDERSEN

Hvad gør vi nu?
Det kan snart blive et spørgsmål for de 21
hjemløse kvinder i København, som bruger
natcaféen Café Klare på Vesterbro. Især hvis
Københavns Kommune ikke giver penge til
husleje og noget af driften (3 millioner kr. pr.
år) i 2020 og frem.
Utryghed om fremtiden
Vi kan godt mærke, at medarbejderne er
blevet sagt op - nogle af de mest erfarne
rådgivere på hjemløseområdet, har fået nyt
job. Aften og nattevagterne har også fundet nyt arbejde. Der er ikke helt så meget
styr på tingene og der er ikke så meget ro
på, når der er urolige kvinder i caféen. Om
rådgivningen i dagtimerne bliver berørt er
der nok ikke så meget tvivl om. Her kunne
man blive henvist til relevant og kvalificeret
gratis hjælp andre steder. Der var et stort
kendskab til det københavnske boligmarked,
værelses-markedet, pensionater, herberger,
krisecentre, akutboliger og andre sociale tilbud. Man kunne også få hjælp til at flytte i
egen bolig, skaffe indbo, service, køkkenting
og andre ting gratis eller til få penge. En viden, jeg ikke har oplevet samlet samlet på et
sted, så mange andre steder.
Ingen regler
På Café Klare skal du have sociale problemer og/eller misbrugsproblemer ud over
hjemløshed. I praksis betyder det, at de som
sover her er meget forskellige. Det underlige
er, at her er der ikke nogen, som ikke passer
ind i forhold til pædagogiken eller bestemte husregler. Der er meget få regler, du må

Folkemødet har gemt os lidt
væk i år nede bagerst ved
nogle skraldespande.
Nærmest symbolsk på hvordan
samfundet behandler hjemløse.
Men så må vi jo vise vores utilfredshed på kreative måder...

ikke være voldelig eller udadreagerende og
misbruge på stedet. Det er i orden at være
påvirket, hvis du ikke optræder voldeligt.
Du får sjældent nej - det er kun, hvis stedet
er løbet tør eller slet ikke har det, du spørger efter. Du kan også opleve at personalet
smider hvad de har i hænderne, for at låse
op på depotet, så du kan finde en t-shirt til
at sove i.
Kvinder der har været hjemløse eller som
bor i et tilbud, der ikke hjælper dem kommer også. Ligesom kvinder der har ”udfordringer” i deres bolig, får hjælp samt ind
imellem også en overnatning.
Her møder du kvinder som har fået karentæne fra deres herberg, har konflikter med
andre på deres boform eller hvis der er
overfyldt andre steder (herberg, værested,
krisecenter, familiecenter og andre sociale
botilbud).
På Klare er der kvinder, som har mistet deres bolig i forbindelse med længerevarende
indlæggelse - det kan være både fysisk og
psykisk sygdom - eller fængsling og hvor
det ikke er lykkedes at finde bolig til dem og
hjælpe dem med deres problemer.
Politiet, familie venner og bekendte kommer
også forbi med en kvinde, som skal have
både hjælp og et sted at overnatte. En del
kvinder fra de andre nordiske lande og EU
med sociale problemer er her også i en kort
periode.
Det er muligt at få mad, tage bad og vaske

tøj. Man kan finde brugt tøj og sko, doneret makeup, toiletartikler og hårprodukter.
Der er PCére til at læse og skrive e-post, se
E-boks etc. Der er et lille aflåst skab til personlige papirer, tøj og makeup.
Fremtiden - findes den?
Jeg tror ikke på, at det kan lykkes at finde
tag over hovedet til 21 kvinder på de to
måneder, der er afsat til at lukke Café Klare.
Jeg har også svært ved at se, hvem der skal
udfylde det hul som lukningen af Café Klare
efterlader de hjemløse kvinder i Storkøbenhavn i.
De få akutte herbergspladser, som der er i
hovedstadsområdet dækker ikke behovet og
er slet ikke så fleksible som Café Klare.
Som hjemløs kvinde, der låner en lejlighed
eller en sofa hos en ven - kommer det let på
tale at der skal ydes sexuelle tjenester som
betaling. Det starter måske lidt uskyldigt
med, at der skal gøres rent, vaskes tøj osv og
lige pludselig skal der mere til. Hvis der ikke
er et alternativ som Cafe Klare, som er let at
bruge, kan det ende med skjult prostitution i
længere tid for kvinderne.
Jeg håber, at der er et sted som Cafe Klare for hjemløse kvinder i hovedstaden også
i 2020 og frem. Hvor der tilbydes en tryg
seng at sove i , bad og mulighed for at lægge makeup tilsat noget kvalificeret rådgivning til at komme videre i livet med.
Læs hele artiklen på sandudvalg.dk.

BRUGERNES BAZAR 2019 Ü

BRUGERNES
BAZAR

Kongens Have i Odense
(over for Banegården)

28.august
2019
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SANDSIGER
Har DU noget på hjerte?
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Send os dit bidrag til SANDsiger nr. 9
september 2019.

LIGHED I SUNDHED

Deadline er den 20. august.
Hvordan forhindrer vi at socialt udsatte
falder igennem i sundhedssystemet?

Fra SANDs Facebook:

Socialt udsatte kæmper ofte med komplekse problemer og har
brug for mere hjælp fra sundhedsvæsenet end resten af befolkningen.
Men den hjælp mangler ofte, og derfor risikerer socialt udsatte ikke at
få ret meget ud af sundhedsydelserne. Det skal vi lave om på!
Hvordan sikrer vi, at socialt udsatte får den hjælp, de har brug for?
Hvordan skaber man et godt møde mellem socialt udsatte og
sundhedsvæsenet? Og hvordan får vi sammenhæng i behandlingen af de mange forskellige sundhedsproblemer,
som socialt udsatte ofte har?
Kom til brugernes BaZar og deltag i debatten med
brugere, fagfolk og politikere. Vær med når vi sammen
skal finde løsninger, der kan gøre sundhedsvæsenet
mere tilgængeligt for socialt udsatte.
Endeligt program sendes ud i starten af august.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Rådet for Socialt Udsatte

Nyd en gratis frokost
i det grønne
og hør hjemløsekoret
give den gas

Hvis du vil vide mere,
kan du kontakte:
Politisk konsulent, Laura Kofod,
post@udsatte.dk eller 41 85 11 64

”Jeg har en historie, du har en historie,
og at de ikke nødvendigvis er ens, gør
da ikke andre mindre værd end mig.
Er så træt af folks fordomme over alt
og alle der ikke lige ligner dem selv...
Et smil og et hej koster absolut ingenting, og det er ikke svært og det gør ikke
ondt. Prøv det!”

Koordinator, Alice Rasmussen

DER SERVERES
alice.kerteminde@stofanet.dk
eller 23 33 52 96
GRATIS MORGENMAD
KL. 9, OG DER BYDES
VELKOMMEN FRA
SCENEN KL. 10

i samarbejde med:

BrugerForeningen

”Vi oplever et sundhedsvæsen der ikke
tror på os. Vi ser måske anderledes ud
og opfører os anderledes. Måske på
grund af psykisk sygdom eller misbrug.
Man dømmer os eller bliver bange for
os”.

KALENDER

TID

STED

INFO / TILMELDING

August
13. - 14/8 Bestyrelsesseminar
20/8 Fælles SAND møde
28/8 Brugernes BaZar

12.00
10:00 - 15:00
9.00 - 16.00

Danhostel Kolding, Ørnsborgvej 10, Kolding
Odense
Kongens Have, Odense

SAND, tlf. 89937060
SAND, tlf. 89937060
SAND, tlf. 89937060

I september starter vi campingvognen og kører Tour de Boform! Hold øje med SANDs hjemmeside for tour-plan, program mm.
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