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”Disse sko måtte jeg møde i metroen. Våde, kolde, gabende med en sulten mund, der ikke havde fået varm mad i længere tid end de lige kunne huske. Våde, kolde og sultende tog jeg skoene med ind på SANDs kontor på Sundholm, hvor
de lige så våde/kolde og trængende fødder flyttede over i noget nyt med en fornyet varm og mættende følelse af håb
og næstekærlighed. Så husk at være ude på gaden også - og find sko som disse og hjælp og guide i al det omfang I
kan!!!!!” FOTO OG TEKST: DANIEL HØYBYE, SAND HOVEDSTADEN

Københavns Kommune genåbner sager om integrationsydelse
SEJR. Er du hjemløs og har modtaget
integrationsydelse fra Københavns
Kommune, kan der være en pose penge på vej i din retning.
AF ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLEDER I SAND
Københavns Kommune gennemgår nu alle sager om integrationsydelse for at vurdere, om der er
nogen der fejlagtigt er havnet på
integrationsydelse, men egentlig
skulle have været på den noget
højere kontanthjælp. Udgangspunktet for at udbetale integrationsydelse har været, at hvis man

ikke kan dokumentere, at man
har været i Danmark i 9 ud af de
sidste 10 år, får man integrationsydelse frem for kontanthjælp. Og
det har mange hjemløse selvsagt
haft svært ved at dokumentere.
Har man fx ingen bankkonto eller bruger man ikke NEMid, sætter man ingen såkaldte digitale
spor - og så kan det være svært at
bevise hvor man har opholdt sig.
Nu har Ankestyrelsen imidlertid
slået fast, at mange af dem, der
har fået integrationsydelse nok
skulle have haft kontanthjælp alligevel. Fordi kommunerne – og
især Københavns Kommune – har

tolket reglerne forkert.
Det er en kæmpe sejr for alle de
hjemløse, der fejlagtigt er havnet
på den lave ydelse. Og en stor sejr
for SAND, Hus Forbi, Settlementet, Gadejuristen og andre gode
organisationer, der har råbt op
omkring dette åbenlyse lovbrud.
Endelig skal Københavns Kommune have ros for, at de går i
gang med at gennemgå de mange sager. Først tager de fat på
dem som er på integrationsydelse
lige nu. Efter de er gennemgået,
tager de fat på de sager, hvor folk
ikke længere er på integrationsydelse, men har været det i en

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü
periode fra foråret 2017 og frem.
Loven giver egentlig mulighed
for at hjemløse ikke skal underlægges meget skrappe dokumentationskrav, men det har
Københavns Kommune været ret
ligeglade med. De har rask væk
sendt folk på integrationsydelse,
selvom ethvert fornuftigt menneske kunne se at vedkommende aldrig havde været ude for landets
grænser og adskillige vidner gerne ville skrive under på det.
Ombudsmanden fik til sidst nok
af at kommunen tolkede loven
som fanden tolker bibelen og tog

affære. Det førte i efteråret 2020
til, at Ankestyrelsen lavede en
principmeddelelse, der slog fast,
at kommunen skulle lave en samlet vurdering af, om der er reel
grund til at tro, at en borger har
været udrejst i de perioder, han
ikke har kunnet redegøre for. Det
er svært at forestille sig, at særlig
mange hjemløse lige snupper et
halvt år i sydens sol, når det bliver
for surt at være i Danmark.
SAND har igennem flere år været
i dialog med Københavns Kommune om deres fortolkning af
opholdskravet. Dvs. kravet om at

man skal have været i Danmark i
9 af de sidste 10 år og at man skal
kunne dokumentere det.
Netop spørgsmålet om hvilken
form for dokumentation kommunen kan forlange og hvornår de
kan forlange det, har været diskussionens kerne. I efteråret 2019
gjorde vi beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
opmærksom på, at de ikke fulgte reglerne. Det benægtede hun
selvfølgelig. Men nu har piben
heldigvis fået en hel anden lyd.
Vi håber de positive toner vil fortsætte i lang tid endnu.

LÆN DIG TILBAGE OG LYT
- online skrive- og læseworkshops
I skal bare læne jer tilbage og lytte - og så mumler vi over teksten sammen bagefter.
Efter et par gange begynder vi selv at skrive - små korte tekster - fem eller ti minutter og så ser vi hvad der kommer ud af det.
Det er fløjtende ligegyldigt, om man staver rigtigt eller kan sætte kommaer, det
handler bare om spontant at bruge sproget og langsomt blive mere opmærksom
på det og hvad det kan. I læser selv jeres lille tekst højt og så mumler vi over dén.
HVAD: Skrive- og læse-workshop på Facebook
HVORNÅR: Torsdage kl. 13. Første gang torsdag d. 4/2 kl. 13
HVOR: På Facebook! Info via SANDs hjemmeside eller SANDs facebook
HVOR LÆNGE: Vi er sammen 1 - 2 timer pr. gang
HVEM: Alle hjemløse eller tidligere hjemløse er velkomne
Underviser: Trisse Gejl, forfatter
Kontakt i SAND: Sofie, tlf. 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG!
Men man må da gerne give et praj hvis man vil være med!

DEADLINE

NÆSTE NUMMER

Har du noget på hjerte? SANDsiger vil altid gerne
have billeder og historier. Skriv eller ring til Sofie på
22470323/sofie@sandudvalg.dk.
Deadline for næste nummer er d. 18/2

TILBYD HJEMLØSE VACCINE NU
CORONA-VACCINE. Hjemløse bør
rykkes længere frem i vaccine-køen. Både for den enkeltes skyld og
i et samfundsmæssigt perspektiv.
SAND MENER…
– At hjemløseboformer (længevarende ophold, dvs. SEL §107,
108, men også SEL §110) skal rykkes frem i vaccinerækkefølgen,
når man taler corona-vaccination.
Andet er ikke rimeligt overfor ansatte og beboere. Der er tale om
steder, hvor man bor tæt og ofte
deler køkken og bad, Natcaféerne er også vigtige men ikke så
‘ligetil’ da der er tale om to vacciner, der skal gives med et vist mellemrum. Men det må kunne løses.
Der er ca. 1500 hjemløse i Kbh.
Og 6600 på landsplan, så det er jo
ikke en uoverstigelig opgave.
– Der er også den ekstra dimension at mange af beboerne har
psykiske problemer der gør isolation rigtig svært - oveni i et ofte
skrantende helbred. Og hvordan
skaffer man medicin (… altså ikke
den recptpligtige, men den anden, den man køber på gaden)
hvis man er isoleret på sit værelse?
”Folk skal jo så være isolerede

fordi de er smittede eller kontakt. Men de stikker sgu af. Der
er fangeflugt. De skal jo have
deres alkohol og stoffer. Så de
stikker af selvom de er smittede.
For at handle og sådan. Ellers bliver de jo dårlige og det kan også
være farligt.”
- BEBOER PÅ HERBERG

VACCINATION AF SÆRLIGT
SÅRBARE HJEMLØSE
Det er understreget, at særligt
sårbare hjemløse og socialt udsatte - på linje med andre særligt
sårbare borgere - kan vaccineres
tidligere via henvisning fra egen
lægen
Så langt – og så virkelig godt!!
MEN hele bosteder skal vaccinereres på linje med plejehjem. Det
her handler jo ikke bare om den
enkelte, men om at inddæmme
og nedbringe smitte for hele
samfundets skyld. Derfor skal der
vaccineres bredt i hele miljøet.
Også fordi vi i denne tid er dybt
afhængige af personalets faglighed og af at de kan passe deres
jobs.
Herudover har mange gadehjemløse ikke en praktiserende læge,
så hvem skal så henvise dem til
køen? Og hvad med indkaldel-

sen? kommer den i eboks? Og
hvad med de udenlandske gadehjemløse uden CPR og læge?
”Det er lidt dumt det der med at
personalet ikke kan handle alkohol eller smøger. For folk kan jo
ikke undvære det de skal have.
Måske ville de også blive på værelset, hvis de vidste de fik det så
de ikke bliver syge. Jeg tror godt
de forstår, at det er vigtigt med
isolation, men man skal jo have
det man skal.
Men det er svært det hele… folk
sidder i store grupper og krammer hinanden og holder slet ikke
afstand. Jeg prøver at holde mig
helt for mig selv nu…”
- BEBOER PÅ HERBERG

REGION HOVEDSTADEN HÅBER AT
KUNNE VACCINERE GADENS FOLK
FRA UGE 6 ELLER 7
Region Hovedstaden har sammen
med repræsentanter fra Udsatterådet i Region Hovedstaden
og kommunerne lagt en plan for
vaccination af de mest socialt udsatte.
De centrale sundhedsmyndigheder har nu givet grønt lys til at
de mest socialt udsatte vaccineres
som nogle af de første, når der
igen er vacciner at få. Region Hovedstaden håber, at de vil kunne
vaccinere i uge 6-7.

SPIL BANKO MED SAND:

BANKO! Gamle Ole! Smørfyrre! Ryst posen!
I løbet af foråret 2021 inviterer SAND til online-banko i samarbejde med LVS. Vi
spiller om en masse fede præmier - og der er noget for enhver smag!
Vi starter i februar, det foregår på Facebook og du kan læse mere om det på
SANDs hjemmeside og på Facebook.
Vi håber at se en masse af jer, så vi sammen kan gøre denne underlige tid lidt
mere spændende.
VEL MØDT!

LOKALE GENERALFORSAMLINGER

LOKALE GENERALFORSAMLINGER 2021

VIL DU
VÆRE MED
I SAND?

SAND har 12 lokale udvalg spredt ud over hele landet. Der er også et i nærheden af dig!
Mød op til din lokale generalforsamling og bliv en del af et netværk og et socialt
fællesskab hvor alle har det tilfælles, at de har været hjemløse.
Bliv en del af en landsdækkende
organisation, der sætter hjemløshed på den politiske dagsorden.
HVAD LAVER VI?
Vi holder kurser og temadage og klæder dig på til at repræsentere dig selv og andre
hjemløse. Vi laver aktioner og events og fortæller politikere og andre om, hvordan det
er at leve som hjemløs. Vi er vagthunde i forhold til det sociale system, vi har et bisidderkorps og hjælper andre hjemløse med at finde vej i systemet. Kom og vær med - det
værste der kan ske, er at du bliver bidt af det!
SE LISTEN OVER GENERALFORSAMLINGER I KALENDEREN HERUNDER.
ALLE GENERALFORSAMLINGERNE AFHOLDES ONLINE.
DU FINDER LINK TIL DIN LOKALE GENERALFORSAMLING VIA
KALENDEREN PÅ SANDUDVALG.DK
ELLERS RING TIL NANCY (VEST FOR STOREBÆLT) PÅ TLF.
30736548 ELLER TOBIAS (ØST FOR STOREBÆLT), TLF. 30735030
SAND UDVALG

KONTAKT				

Hovedstaden
Kim Allan 91405179 kimallan@live.dk			
Nordjylland
Harald Gjersøe Torp,50384150, haraldgjersoetorp@gmail.com
Storstrøm
Robert Hansen 20304752 rollohansen@live.dk		
Trekanten
Henrik Mas, 60676398, mas.vejle@gmail.com 		
Sønderjylland
Nancy Pelle, 30736548, nancy@sandudvalg.dk 		
Sydvestjylland
Steffen Andersen, 50402852, bullerjadetmig@gmail.com
Vestjylland
Karin Villerup, 41262300, madamvillerup@live.dk 		
Nordsjælland
Rani Henriksen 52750967 ranhir@jubii.dk			
Østjylland
Nancy Pelle, 30736548, nancy@sandudvalg.dk 		
Sydfyn		
Tobias B. Hansen 61686274 tbh@sandudvalg.dk		
Fyn						INFO FØLGER
Nordvestsjælland					INFO FØLGER

DATO

TID

STED

18/2		
22/2 		
22/2		
23/2 		
24/2		
24/2 		
25/2 		
25/2		
25/2 		
26/2		

Kl. 11 - 13
ONLINE
Kl. 13 - 15
ONLINE
Kl. 12 - 14
ONLINE
Kl. 13 - 15
ONLINE
Kl. 10.30 - 12
ONLINE
Kl. 14.30 - 16
ONLINE
Kl. 12:30 - 15
ONLINE
Kl.13.30 - 15.30 ONLINE
Kl. 15 - 17 INFO FØLGER
Kl. 14.30 - 16
ONLINE
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