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MINI-FOLKEMØDE 2021. De svage blev bedt om at være de stærke, og da hjemløse er eksperter i at komme videre
efter en svær tid, har vi lavet Gadens Hjælpepakker. Pakkerne tog Pino, Svamp og Mette under armen og rejste til Bornholm for at give folkemødedeltagerne nogle fif til livet efter Corona.
Vil du vide hvad der er i Gadens Hjælpepakker? Så kik her: sandudvalg.dk/nyheder/gadens-hjælpepakker
Foto: SAND

Er Jens på bænken en truet art?
Nu hvor København bryster sig af
at være mangfoldighedens holdeplads, afholder pride, tillader
Paludan-demoer, giver de unge
et nyt ungdomshus efter at have
brændt halvdelen af byen af,
hvorfor jagter man så manden på
bænken i det skjulte?
Af ALLAN THYGE

DETTE ER ET
UDDRAG. Læs
hele artiklen på
sandudvalg.dk

Jeg er barn af staten, dvs. jeg er
anbragt første gang i ’76, tilbage
til mor, og så fik kommunen for-

ældremyndigheden da jeg var 12.
Jeg har vel været anbragt 35-40
forskellige steder igennem min
tid på børnehjem, plejefamilie,
kostskoler, skibsprojekter, osv.,
osv.
Hver gang jeg blev anbragt et
nyt sted, og det blev for svært at
være mig, så stak jeg af, og søgte
hver gang Københavns gader. Jeg
husker den første overnatning,
der foregik i de gamle bunkers,
der var på Sønder Boulevard i
gamle dage. Mine første minder

fra gaden handler om hvordan
jeg blev taget imod, hvordan jeg
følte mig hjemme blandt gadens
børn og voksne. Den omsorg, jeg
mærkede fra de voksne og børn,
der var vant til at leve på gaden,
var enorm, og den gjorde at jeg
langt op i mit voksne liv, søgte Københavns gader. På gaden
skammede jeg mig aldrig, uanset hvor fucked min situation var,
uanset om jeg ikke havde været
i bad i 2 uger, var møgbeskidt,
havde måske ikke rigtig sovet og
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spist i lang tid, så følte jeg mig aldrig forkert eller skammede mig
ude på gaderne. Tværtimod, jeg
havde en følelse af at være rigtig,
og fik mentale pauser fra alt mit
følelsesmæssige kaos, også langt
op i mit voksne liv.
Så rammer byfornyelsen København i midten af 90’erne, og specielt på Vesterbro oplevede jeg,
at hele gademiljøet blev et jagtet
folkefærd, man gik fra at hilse på
Jens, der sad på trappen til at kigge skævt til ham og pege fingre
af ham, når han sidst på dagen
var blevet lidt beruset.
Dem der boede eller opholdt sig
på gaderne på Vesterbro, dem
prøvede man at gøre hvad man
kunne fra System Danmarks side
med at flytte til dem til Sydhavnen og Nordvest, så de ikke var
så synlige i gaderne længere. Jeg
har fuld forståelse for at en storby som København skal være i
løbende udvikling, vi skal jo kunne følge med andre lande hvad
angår turister, populationen vokser, så det kræver større storbyer, men jeg kan simpelthen ikke
forstå, at den jagt nu er sat ind
igen, i sammenhæng med metrobyggeriet, rundt i byen.
Jeg er begyndt at spørge mig
selv, hvor meget velfærdssamfund vi er i Danmark, hvis der
ikke er plads til Jens på bænken,
Ole med Charlie på pladsen, Hus
Forbi-sælgeren foran den lokale
Fakta?
Vi ser eksempelvis, at det er besluttet, at der skal laves nogle
nye skurbyer, kaldet skæve boliger, det er vel tre år siden, at det
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blev vedtaget, at der skulle laves
36 nye boliger. Siden er det nedskaleret til 24. Alt godt - indtil vi
kommer til placeringen af disse
boliger, der vil være for borgere
i København, der ikke passer ind
i de almennyttige boligselskaber.
Så ryger hr og fru Danmark på
barrikaderne. Alle siger stort set
det samme i det her: Selvfølgelig skal der være plads til disse
mennesker i vores by, BARE IKKE
I MIN BAGHAVE....Og der er hele
projektet så strandet i bureaukrati og administrativ forvirring.
Vi ser, at den flok der levede i
fred og fordragelighed på Motzarts Plads inden metroen skulle
til, at de nu oplever jagten på Anker Jørgensens Plads, det er som
at kigge tilbage på Vesterbro da
Enghave Plads Metro skulle til at
åbne. Så går jagten i gang, og
samtidig bliver hele området byforskønnet med brede fortove,
bænke og hæng-ud steder omkring cafeerne, bagerierne til børnefamilierne. Hvis man ser hvad
der er sket på Enghave siden, så
er det meget sigende, at dem der
hang ud på gaden blev ”forvist”
til den gamle hundegård på pladsen, godt gemt af vejen, for de
udsatte skal jo ikke være synlige
på daglig basis for det mondæne
Vesterbro. Hele pladsen er kort
sagt indrettet efter ”tilflytterne”,
hvor fa’en er der efterhånden
plads til de gadekrigere, der faktisk gjorde Vesterbro attraktiv i
tidernes morgen??
Vi ser nogle af de gamle originaler, der får zoneforbud, hvis de
forvilder sig ind til at tage ophold

på ”tilflytternes” plads?
Vi ser, at hr og fru Jensen, eller en
ny uddeler i det lokale supermarked kontakter politi osv. hvis en
Hus Forbi-sælger finder en mere
permanent salgsplads??
Københavnere bryster sig af at
være et rummeligt og mangfoldigt folkefærd, men jeg er
begyndt at skamme mig igen.
Skamme mig over, hvordan man
i København jagter dem, der
gjorde mig tryg i min barndom,
og jeg ville fan’me være et skarn,
hvis jeg ikke råbte op og prøvede
at beskytte dem, som de gjorde
med mig.
Lad os nu se, når valgkampen til
kommunalvalget går igang igen,
hvor meget tryghed bliver de udsatte på gaderne så lovet denne
gang?
Hvad får københavnerne forpurret denne gang, fordi de bliver
utrygge for det ukendte i deres
baghave? Hvorfor sætter folk sig
ikke med Chopper på bænken
mere, hvad er hr og fru Danmark
blevet så utrygge ved?
Man skal måske lige skrue tiden
længere tilbage, helt tilbage til
da vi levede efter vores dyriske
instinkter. Hvad sker der når man
jagter et dyr gennem generationer? Jeg forestiller mig, at dyret
bruger rigtig meget energi på
at pakke sig væk, ikke blive lagt
mærke til, ikke skabe for meget
opmærksomhed og så spørger
jeg mig selv - og hr og fru Danmark:
ER JENS PÅ BÆNKEN BLEVET EN
TRUET DYREART??

Har du noget på hjerte du gerne vil dele med hjemløse over hele landet?
Så skriv til SANDsiger. Det er DIN mulighed for at komme til orde. Kan du ikke selv
få form på teksten så giv lyd, så hjælper vi gerne.
Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 20/8

Vi giver ikke op: Sådan får du et (nyt) hævekort
Vi gentager det gerne: Det bliver sværere for hjemløse at få fat i kontanter. Bankfilialerne lukker og de der
er tilbage er kontantløse. Hvis man skal hæve penge, skal man have et hævekort. Og mister man det, har
man et problem.
Det er nemlig ikke nemt at få tilsendt et nyt hævekort, for hvor skal banken sende det hen, hvis man ikke
har en fast adresse? Det har Finans Danmark, som er brancheorganisation for bankerne, og Kommunernes
landsforening (KL), lavet en aftale om.
Kortet bliver sendt til den bankfilial, den hjemløse er kunde i. Her henter den hjemløse så kortet.
Efterfølgende sendes pinkoden. Det kan ske på 3 måder:
1. Banken kan få fremsendt koden til en anden filial end den, hvor den hjemløse er kunde.
2. Den hjemløse kan lave en aftale med et herberg eller lignende om at få lov til at have en midlertidig
adresse hos herberget. Den midlertidige adresse registreres i bankens eget system som alternativ forsendelsesadresse. Dette fordrer, at den hjemløse medbringer skriftlig dokumentation med underskrift fra herberget. Den midlertidige adresse slettes efterfølgende.
3. Kommunen opretter en midlertidig c/o-adresse for den hjemløse hos kommunen. Pinkoden fremsendes
til kommunen, der herefter forestår udleveringen af brevet med koden til den hjemløse. Herefter slettes
c/o-adressen.
(kilde: Aftale mellem Finans Danmark og KL)
Det lyder alt sammen meget godt. Problemet er at ingen kender til den aftale der er lavet. Jeg havde f.eks.
en lang diskussion med Danske Bank om hvor vidt de kunne sende et hævekort til én filial og pinkoden
til en anden filial. Det ville de ikke. Det var for risikabelt. Derfor har SAND kontaktet både KL og Finans
Danmark for at høre om de dog ikke synes de bør sørge for at disse løsninger blev kendt OG FULGT i både
bankverdenen og i kommunerne?
Finans Danmark var umiddelbart lydhøre. De havde aftalen på deres hjemmeside lige efter den blev lavet,
men den er sidenhen blevet fjernet. De siger at det er en fejl at det er sket, men nu vil de da lægge den på
igen.
KL har heller ikke aftalen på deres hjemmeside. Sjovt nok kommer de med samme forklaring.
I SAND mener vi det er bankernes ansvar at sikre, at alle hjemløse kan få sig en bankkonto og at hjemløse
har samme mulighed for at hæve kontanter som alle andre. Vi må huske på at bankerne har monopol på
deres ydelser. Vi SKAL alle sammen have en bankkonto. Det forpligter.
Har du gået forgæves ift. at få et (nyt) hævekort eller en konto? Så vil SAND meget gerne høre fra dig!
§ 11. Pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske
kroner, medmindre åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
(kilde: Bekendtgørelse af lov om betalingskonti https://www.retsinformation.dk/eli/
lta/2018/1805 )
Sådan klager man over en bank: https://finansdanmark.dk/gode-raad/saadan-klager-duover-din-bank/

”Mange kommuner bruger
Housing First og får borgeren i en bolig indenfor
10-12 måneder, men der
er ingen mennesker der
fungerer i en bolig uden
indhold, mange får ingen
hjælp til hverken seng,
puder, dyner og alt andet
nødvendigt inventar og så
ender de på gaden igen”
Fra SANDs Facebook
”Alle der kommer på forsorgshjem har krav på at
få lavet en handlingsplan,
den skal omhandle ALLE
borgerens problemer, så
det er sådan set på plads
hvis det bliver gjort ordentligt, men problemet
er, at der er al for stor mistro mellem borgeren og
systemet, for der findes
mange der har været på
forsorgshjem 10-12 gange
og stadig ikke bliver udredt ordentlig”
Fra SANDs Facebook
Du har ret til…
…at søge om opsættende virkning (dvs. at kunne blive på herberget indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse) hvis du bliver udvisiteret eller bortvist fra et herberg.
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INFO/TILMELDING

August
10-11/8 Bestyrelsesseminar for SANDs best. Kl. 10.30 Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, Nyborg
24-25/8 ValgCamp for Sjælland og Fyn
Kl. 10.30 Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, Roskilde
September
7-8/9 ValgCamp for Jylland
Kl. 10.30 Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, Silkeborg		

Ask, tlf. 20987921
Tobias B.H. tlf. 30735030
Nancy, tlf. 30736548

KOLOFON

KONTAKT

UDGIVER: SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
REDAKTØR: SOFIE BAY-PETERSEN
OPLAG: 2.000 STK.
TRYK: PRINFOTREKRONER
DESIGN: ETCETERA DESIGN.DK / LAYOUT: SAND

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
SUNDHOLMSVEJ 34 ST.
2300 KØBENHAVN S
TELEFON: 89 93 70 60
SAND@SANDUDVALG.DK / WWW.SANDUDVALG.DK

