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JUUUUUUL. Der lægges store planer i SANDs julestue. Eller rettere; 24 mindre planer. Vi glæder os til at dele dem med
jer på Facebook hver dag i december. Det bliver ’ægge’ dårligt! Foto: SAND

SANDs BORGERFORSLAG: hjemløse ud af Jobcentret
SAND mener, at ansvaret for indsatsen for hjemløse på kontanthjælp skal flyttes fra jobcenteret
(beskæftigelsesforvaltningen) til
socialforvaltningen.

”Når man ikke har et sted at sove eller finde ro, er det meget svært at stå
til rådighed. Man bliver mødt af et ’du
skal’ og man bliver aldrig lyttet til. Og
hvis man ikke møder op eller retter
Bay-Petersen, SANDs sekretariatind, lukker de kassen i”, lyder det fra
Jobcenteret. Alene ordet er med til at en af deltagerne på SANDs borgerforsiger en hjemløs
få det til at løbe koldt ned ad ryggen slags-workshop.
på de fleste hjemløse. Ikke fordi der
er tale om arbejdssky elementer, der ”Når man er på evig jagt efter tag og
ikke vil arbejde, men fordi de gode varme kan man ikke leve op til deres
oplevelser med Jobcentret kan ligge krav. Der skal styr på alt det andet der
på et meget lille sted. Tvang, ingen roder, før man kan overskue at stå til
tillid, stress, meningsløst er nogle af rådighed”, som en anden deltager
de ord der bliver brugt om Jobcente- siger.
ret.

Derfor giver det meget mere mening
at hjælpen til hjemløse rykkes over
i socialforvaltningen hvor man rent
faktisk kan få hjælp til de problemer,
man har.
Borgerforslag = brugerforslag
Borgerforslaget er fundet på og stillet
af en gruppe hjemløse. Det så dagens
lys på en ValgCamp inden det nyligt
overståede kommunalvalg. Her kom
en gruppe til at diskutere, at når hele
ens liv sejler, man har ikke noget sted
at bo og der er fx ikke styr på misbrug
eller psykisk sygdom, så giver det
meget lidt mening, at man som det

FORTSAT FRA FORSIDEN

vigtigste skal stå til rådighed for ar- vi laver en fejl, så trykker I på knap- FAKTA: Borgerforslag er en forbejdsmarkedet. Det eneste medarbej- pen. Og det er NEJ-knappen!”
søgsordning der indebærer at borgere
derne i Jobcentret kan hjælpe med er
med stemmeret til Folketinget, kan
arbejde og aktivering – alt det andet
Se
og
støt
SANDs
borgerforslag
ved
lav teksten herunder fed eller farvefremsætte og støtte såkaldte borger’har de ikke noget at gøre med’.
at scanne denne kode med kameraet forslag med henblik på at få dem drøfpå din telefon:
tet og stemt på i Folketinget. Et forslag
Det er også utrygt, at man bliver ramt
kan fremsættes i Folketinget såfremt
på sine penge hvis man ikke lever op
det får 50.000 støttetilkendegivelser
til reglerne. ”Det er mega-stressende
inden for 180 dage fra offentliggørelat man ikke ved om man får sine pensen. Der er dog ikke nogen garanti for
ge udbetalt – eller hvor meget man
at det vedtages. (Kilde: wikipedia.dk)
får. Nogen gange ved jeg slet ikke
hvad det er jeg ikke har levet op til.
Vil du være med til at samle unDet får man det altså ikke bedre af”.
derskrifter ind?
Så kontakt Tobias på tlf. 30735030.
”Kære Jobcenter. Når I laver en fejl,
Vi har materialer og andet udstyr
så går det ud over os andre. Men når
så I kan blive klædt ordentligt på!

SKAL HERBERGERNE

LUKKES?
ER EN LEJLIGHED (ALTID) EN GOD IDÉ?

KOM TIL FÆLLES SAND MØDE OG DISKUTER

REGERINGENS HJEMLØSEPLAN

D. 9/12 KL. 10.30 - 15

PÅ TAMUCENTER, RYTTERKASERNEN 13, ODENSE

SAND GIVER MORGENMAD

OG (JULE-)FROKOST

TRANSPORTEN VIL VI BEDE

DIT BOSTED BETALE.

ELLERS RING PÅ 8993 7060

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION - SUNDHOLMSVEJ 34, ST., 2300 KBH.S. - WWW.SANDUDVALG.DK

DEAD
-LINE
HO -HO -HO!
Julen er
(også!) historiernes tid!
Vi har også
plads til din
historie.
Skriv eller
ring til Sofie
på 22470323
eller sofie@
sandudvalg.
dk inden d.
20.12.
God jul – og
godt nytår!

HVIS VI BLIVER VALGT IND, SKAL ALLE SYGEHUSE
HAVE EN SOCIALSYGEPLEJERSKE
Vi, i Hjemløsepartiet, mener, at der burde være en socialsygeplejerske på alle sygehuse og en gadesygeplejerske i hver by. Hjemløse har komplekse problemstillinger og skal have hjælp fra folk, der ved, hvilken
brugergruppe
de har med at gøre. Alle i Danmark har ret til en ordentlig behandling – også hjemløse!
HVIS VI BLIVER VALGT IND, VIL VI HAVE FLERE HERBERGSPLADSER
Vi, i hjemløsepartiet, mener, at det er for ringe, at der
kun er én herbergsplads
til hver 3. hjemløse.
Ingen i Danmark burde være nødt til at sove på gaden!
Fra HJEMLØSEPARTIETS valgprogram.
Hjemløsepartiet så dagens lys i SAND under kommunalvalgkampen. Det er desværre ikke et rigtig parti – men
meningerne; de er helt ægte!

Hjemløs i egen bolig
Hej jeg hedder Helle, jeg er både tidligere og
nuværende hjemløs. I 2010 – 2011 var jeg gadehjemløs, sofasurfer og boede på forsorgshjem. I
februar 2011 fik jeg en toværelses lejlighed på
ca. 70 kvm., men da jeg lider af angst i svær
grad, bryder jeg mig ikke om de mange kvadratmeter. Jeg sagde ja til lejligheden, fordi jeg ville
væk fra gaden og have mit eget.
Jeg har ganske vist haft en ægtemand og nogle kærester boende gennem de 10 år, men når
jeg er alene kryber jeg mig sammen i et hjørne
af stuen og bliver der. Først nu har jeg en ven,
der hjælper mig med at spare op af de penge,
jeg får frivilligt administreret. Der er langt til
et indskud på en mindre lejlighed. Jeg kan ikke
få hjælp til indskud, da jeg har et indskudslån i
forvejen.
I min lejlighed bygger jeg små reder så at sige,
som svarer til omkring 6 – 8 kvm.
Jeg har haft mange boliger i mit liv, men den
bedste jeg havde var før min yngste søn kom til
verden. Det var en 1-værelses på 28 – 30 kvm.
Fra SANDs Facebook: Bosteder og herberger skal ikke lukkes. De danner grund for mange, så de
kan komme ud af misbrug/hjemløshed. At kommunerne tror de gør de hjemløse en tjeneste ved
at få dem i egen lejlighed, er mangel på menneskelig indsigt. En bolig er ikke det eneste. Der
skal hjælp med, når man flytter i egen bolig. Kender det fra egen krop. Mvh en tidligere hjemløs.

KALENDER			
December
9/12
Fælles SAND møde
14/12
Bestyrelsesmøde i SAND

TID

STED				

INFO/TILMELDING

Kl. 10.30-15.00 TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
Kl. 10.30-15.00 KFUMs Soldaterhjem, Trellevej 99, Fredericia

SAND, tlf. 89937060
Ask, tel. 20987921

Bemærk! SANDs sekretariat holder julelukket fra d. 22. – 31.12.
Begge dage inkl. God jul og godt nytår!
KOLOFON

KONTAKT

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