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FÆLLES SAND HVER FOR SIG. 2020 var året hvor vi mødtes digitalt. Både til SANDs Kaffeklub, til Rap-battle, til div
høringer og som her til Fælles SAND møde. Temaet var gratis tandpleje, og udvalg og boformer fra hele landet deltog hen
over de to dage hvor møderne fandt sted. Det gik rigtig godt - men hold nu op hvor vi glæder til mere normale tilstande.
Og til at ses rigtigt! FOTO: SAND

HAR DU BANKKORT SÅ KAN DU FÅÅÅÅÅ…
PENGELØSE BANKER. Hvordan er det
nu? Kan man få et hævekort selvom
man ikke har fast adresse - og hvor
kan man i givet fald få det sendt hen?
Og hvad med kontanter? Hvordan får
man fat i dem når alle filialer lukker
ned, bliver pengeløse - og man ikke
har noget kort?
AF SOFIE BAY-PETERSEN, SAND
Før i tiden kunne man gå ned i sin
bank. Vise noget ID og hæve penge på sin konto. De dage er mere og
mere talte. Nu lukker filialerne på stribe - eller også er de pengeløse.
Bankkort uden fast adresse?
Så hvad gør man? Lad os starte med at

slå fast: Man kan sagtens få en bankkonto selvom man er hjemløs - man
har faktisk ret til at få en NEM-konto.
Så den henvender du dig i din lokale
bank for at få.
Mht. hævekortet er det et krav at
bankerne har et sted at sende det
hen - og det samme med PIN-koden.
Og det må ikke være til samme sted.
MEN: Kortet kan udleveres af banken. Og koden? En aftale fra 2017
siger, at hjemløse kan få midlertidig
adresse på et herberg, en varmestue
eller kommunen - og få sendt kode
derhen. Eller til en anden afdeling af
banken.
Kender banken ikke til dén aftale minder du dem om den. Aftalen er

indgået mellem FinansDanmark og
KL. Ser de stadig uforstående ud, ringer du til SAND.
Det kontantløse samfund
Men hvad så hvis man ikke har noget
kort, ens bank er lukket eller pengeløs - hvad gør man så? Som udgangspunkt får man hjælp til at kigge på
bankens hjemmeside og se om der er
en åben filial i nærheden af en. Er der
det, tager man derhen - husker ID - og
hæver penge.
Er der ikke en åben filial, er der i en
række kommuner lavet aftale om at
man kan hæve penge på Borgerservice. Spørg din kontaktperson eller
sagsbehandler. Vi skal understrege

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü
at det kun er i få kommuner denne
ordning gælder - og selv der hvor den
gælder, er det noget med at bestille kontanter flere dage i forvejen og
møde op og hente dem på et bestemt
tidspunkt. Man kan ikke bare komme
ind fra gaden og hæve som det passer
en. Har du erfaringer med disse aftaler, vil vi meget gerne høre fra dig!!
Er din bank helt generelt blevet pengeløs, kontakter du din kommune og
gør opmærksom på problemet. Henvis til at det kan lade sig gøre i andre
kommuner - fx København.
HUSK også, at alle banker har en klageansvarlig, som du kan klage til, hvis

Det sociale frikorts
videre skæbne
Det sociale frikort er blevet forlænget,
men ikke gjort permanent. Pengene er
er fundet i den såkaldte socialreserve
– og der er tale om 2 års forlængelse.
De politiske vinde blæser dog i retning af at man herefter også skal videreføre ordningen. Der er således
også sat midler af til 2023 og 2024.
Når de første to år er gået, kigger
man dog på ordningen igen og ser
om der er noget der skal justeres.
Det har hele tiden været SANDs holdning at det sociale frikort er en rigtig
god idé. Vi har hørt fra flere, at det er rigtig godt at blive inkluderet på arbejdsmarkedet, men på en fleksibel måde.
Efter lovforslaget og forlængelsen
er blevet vedtaget, har vi spurgt
Socialminister Astrid Kragh om
det var en mulig løsning med en
automatisk forlængelse. Det ville
hun sætte sine jurister til at se på.
Med de lange sagsbehandlingstider
vi har erfaret flere kommuner har, er
det nødvendigt med en hurtig afklaring. For en sikkerheds skyld vil vi
opfordre alle hjemløse, der ønsker
at have et socialt frikort efter d. 1.
januar 2021 om at søge om det nu!
Læs mere om det sociale frikort på
sandudvalg.dk

du ikke finder en løsning med din
bankrådgiver, afdelingsdirektøren eller filiallederen.
Kontaktinformation på den klageansvarlige finder du på bankens hjemmeside. Hos nogle banker skal du
udfylde et online klageskema, og hos
andre skal du sende en e-mail.
Har du brug for hjælp med at klage, så
kontakt SAND 89937060.
”Det her (pengeløse banker) vil betyde, at der er mange hjemløse, der
ikke får deres penge (…) og for nogen er det svært at holde styr på sine
ting. Det er også nemmere for pushe-

re at følge en over til en hæveautomat end ind i en bank. Så de vil have
lettere adgang til dine penge med et
hævekort”
- Formand for SAND, Christina Strauss
om pengeløse banker og hjemløse
uden hævekort (kilde: dr.dk).
”Netop hjemløse mangler tit deres
hævekort. Ergo er deres normale
måde at hæve på i banken.
Hævekort skal stadigvæk bestilles
hjem til banken, hvilket tager op til
9 dage. Det er langtid uden mulighed
for kontanter”.
- Fra SANDs Facebook.
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FIFA
VIND EN PS5!
NYTÅRSTURNERING ’21
Kampe på tværs af landet
FEDE PRÆMIER TIL ALLE!
Kick off i uge 3 ugentlige kampe
Mere info hos
Nancy (vest for Storebælt), tlf 30736548
Tobias (Øst for Storebælt), tlf. 30735030

KÆRE SOCIALMINISTER
SANDs formand, Christina Strauss spurgte på Facebook:
“Hvis du havde ét spørgsmål til socialminister Astrid Krag, hvad ville du så spørge om?”
Spørgelysten var stor! Vi bringer et uddrag - der var simpelthen ikke plads til alle.
- Hvorfor sker der ikke noget ift hjemløse - vi har redskabet; Housing First - sæt igang og knæk kurven.
- Hvorfor man bliver ved med at tænke udsatte ind i kasser, i stedet for at se på det enkelte individ, for når ikke to
personers historie og situation er ens, så er løsningerne for dem heller ikke ens.
- Hjemløsheden blandt de unge er for vores lands størrelse katastrofal, og kan det hænge sammen med den lave
ydelse der gives på en kontanthjælp til unge mennesker under 30 år? Hvilket en hver kan se at når en netto kontanthjælp er på knap 12.000 kr før skat. Og så får de unge det halve? Til de fylder 30??!!!
- Vi topper som land i Norden med flest hjemløse, det er da en skændsel. Men det er også raske unge vi smider
væk på den måde? På 6 år er der en meget større gruppe unge end tidligere?
- Hvorfor grønlændernes sagsbehandling bliver sidestillet med udlændinge og ikke danskerne. Selvom grønlændere er danske statsborgere?
- Hvornår hun og hendes kollega i Boligministeriet sætter sig sammen og finder en løsning på nogle billige skæve
boliger til folk?
- Hvornår de hjemløse vilkår kommer på dagsordenen i Folketinget så man kan få lavet en holdbar løsning på
de mange udfordringer de hjemløse står overfor, det må jo kræve et flertal da der ikke bliver gjort en disse for
mennesker der står helt udenfor samfundet, og som har mistet alt, det være sig bolig, arbejde, familie og i nogen
tilfælde også er blevet psykisk syge af alle ovenstående, hvilket jo vil læsse enhver af pinden i min verden.
- Hvornår hjælpes hjemløse ud over i de 3 vintermåneder???
- Hvordan skal hjemløse og omrejsende klare sig i det kontantløse samfund?
- Hvad vil i gøre for at alle er under, eller har fået tilbuddet om at komme under tag når kulden kommer?
- Skal vi ikke afskaffe begrebet hjemløs og begynde at se på individet?
HVAD VILLE DU SPØRGE SOCIALMINISTEREN OM?

SANDs RAP BATTLE FOR UNGE-HERBERGER 2020
Tillykke til Veronika!
Veronika fra Potentialehotellet vandt SAND Rap-battle 2020!
Ingen ture, ingen fællesmøder, ingen arrangementer. Virkeligheden i SANDs UngeCrew ligner sjovt
nok den andre steder i samfundet… Vildt kedeligt og hvad der føles som én lang udsættelse af ting.
MEN SANDs Rap-battle kunne afvikles! Fra starten var det tænkt digitalt - med digitale workshops, et
enkelt besøg af projektleder, rapperen D-On - og så ellers konkurrenceafvikling over Zoom!
Og hold nu kæft en fest man kan lave over en skærm en almindelig onsdag aften! Seje, modige deltagere, fede beats og vanvittigt ordtrylleri!
Vinderen - Veronika fra Potentialehotellet - rappede om at være hjemløs, skamme sig og stå uden for
samfundet. Præmien? En professionel indspilning - og ud og ligge på Spotify.
KÆMPE TILLYKKE HERFRA!!! OG TAK TIL ALLE JER DER KASTEDE JER UD I PROJEKTET. VI regner med
at vende stærkt tilbage med UngeCrew Rap-battle 2.0 i det nye år.

ÅRSHJUL
Vi plejer at have et årshjul på bagsiden i januar. Det har Corona rodet godt og grundigt op i. MEN: Tingene sker! Vi
planlægger en lang række kurser, events og arrangementer - så hold godt øje med kalenderen her i SANDsiger eller på
hjemmesiden. Herunder kan du se nogle af de ting der trodser Corona og finder sted i løbet af 2021. Glæd jer!
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DEADLINE

HUSK der er også plads til din historie i SANDsiger!
Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk. Deadline for næster nummer er d. 21/1 2021.
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