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Ud på gaden i kampen for at komme ud af jobcentret! Foto: SAND

SANDs borgerforslag:

HJEMLØSE UD AF JOBCENTRET
Kendskabet til SANDs borgerforslag skal udbredes. Det gøres bedst
ved at troppe op på gader og stræder og tage dialogen med hr og fru
Danmark. For hvorfor skal hjemløse
egentlig ikke være en del af Jobcentret?
AF TOBIAS B. HANSEN, KONSULENT I
SAND
I min arbejdskalender står der, at jeg
skal lave aktion på Strøget i København i dag, man kan også kalde det
folkeoplysning. Oplysning til de danskere, der ikke ser eller ved hvor skidt
det står til for hjemløse i Danmark.
For tiden er vi ude og lave oplysningsaktioner om de hjemløses borgerforslag (Hjemløse ud af jobcentret).
Vi mødes 3, 4, 5 gode folk - og nogle

gange flere, vi har flag med og veste
på, så man kan se, vi er sammen og
hvad vi repræsenterer. Vi prøver, på
de få sekunder, der er, når et menneske går forbi dig, at vække deres
interesse for at jobcentret stresser
hjemløse, at hjemløse ikke kan leve
op til de krav, et jobcenter stiller og
at man ikke kan stå til rådighed for
et arbejdsmarked, når bor på et herberg eller på gaden.
Det har været rigtig koldt de sidste
par gange, men det betyder ikke rigtig noget, når jeg står sammen med
Philip, Daniel, Bølle, Luna, Mike, Pernille, Tim eller Pippi - eller andre, som
møder trofast op og kæmper for
egen sag. For sammen er vi stærke.
I disse dage forgår der aktioner over

hele landet, hvor nuværende og tidligere hjemløse fra SANDudvalg samler sig og inviterer andre hjemløse til
at være med til at gå på gaden.
Der er mange i løbet af en dag, der
afviser dig, kigger den anden vej eller
ligefrem går i en stor bue uden om
dig, for ikke at blive konfronteret.
Det fede er, at det slet ikke får nogen
betydning når man sætter det op i
mod hvor mange, der tager rigtig
godt imod os derude, folk er rigtig
søde og kan sagtens sætte sig ind i
den problematik, der eksisterer mellem jobcenter og hjemløs.
Det er alle de små snakke, forståelse,
den varme folk udviser. Mennesker,
der kommer tilbage på cyklen og siger ”nej, det må du undskylde, jeg

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü
vil faktisk rigtig gerne høre hvad du
vil fortæller”. Det gør det til nogle
fantastiske dage på gaden.
Hvis du ikke har været med ude og
lave aktion endnu, så hold øje med
SANDs kalender i det nye år og meld
dig til eller bare mød op. Så kan du
også opleve fællesskabet, kulden
i kinderne, varmen fra fremmede,
der forstår problemet, kom med og
kæmp for egen sag.
Vil du med ud og samle underskrifter? Vi sørger for materiale
og udstyr så du på alle måder bliver klædt på!
Kontakt Tobias på 30735030

SANDs borgerforslag:
Hjemløse ud af Jobcentret:
Ansvaret for indsatsen for hjemløse på kontanthjælp
skal flyttes fra jobcenteret (beskæftigelsesforvaltningen) til socialforvaltningen.
Læs hele forslaget og støt her:
www.borgerforslag.dk – søg på ID.nr. FT-09125
Hvem har fundet på det?
SANDs borgerforslag så dagens lys på en ValgCamp, SAND afholdt for hjemløse som opvarmning til kommunalvalget. En af grupperne kom til at diskutere det pres og den stress de føler i forbindelse med jobcentrene og besluttede
at formulere et forslag, der måske kunne bane vejen for en anderledes indsats overfor hjemløse. Det blev til SANDs borgerforslag.

Kan hjemløshed løses med en varm sovepose?
Er det et plaster på et åbent sår når man forsøger at lindre hjemløshed i vinterkulden med soveposer og tæpper?
Forslår det ikke som en skrædder i helvede?
NEJ mener en tidligere hjemløs. For det første er det varme tøj og soveposerne en nødvendighed, for det andet
er følelsen af omsorg vigtig. Men tingene kan selvfølgelig ikke erstatte et sted at bo, der er til at betale, samt en
bostøtte, hvis det er det den hjemløse ønsker.
Af Jimmie Bigand Wind, SAND Nordvestsjælland
Jeg mener, at mens vi venter på de ca. 4000 boliger, der skal rejses på landsplan, samt det, at finde støtte i hverdagen til hver
enkelte, bør vi dog anerkende alle tiltag, der bygger på akut, sympatisk omtanke. Ingen fortjener i vores velfærdssamfund, ikke at
have en mulighed, for en varm nat, et måltid mad, og en god snak med en omsorgsperson.
I følge de officielle udmeldinger bl.a. fra Vive (det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, red.), kan vi se på kurven, at
der stort set ikke er sket ændringer i antallet af hjemløse i Danmark siden 2009. Jeg må ærligt sige, at jeg, som tidligere hjemløs,
er meget glad for, at der trods alt, findes varme soveposer, folk der donerede dyner, tæpper, varme sko og støvler, samt steder jeg
kunne søge ly og varme, imens jeg venter på nye boliger bliver rejst. Nogle mennesker vælger bevidst et liv i hjemløsehed. Et liv på
gaden. Jeg har personligt mødt flere, samt det, at være til landevejs bryllup. Smukt og festligt må man sige. Nogle har sågar valgt
bevist at melde sig ud af samfundets norm, eller rettere regeringens forventninger, uagtet folks forudsætninger…
Med de nye udspil (regeringens hjemløse – og boligudspil, red.), er der stor grund til bekymring, da planerne, langt fra er ambitiøse
nok og først på sigt, kommer til at afhjælpe problemet. Jeg har mødt mennesker, der ikke vil komme til at trives, hvis de bliver
kastet ud i en bolig, lynhurtigt, da fællesskabet på et herberg, bænken ved Aldi, kolonihaven osv. har stor værdi og betydning for
livskvaliteten.
Jeg mener dog samtidig, at alle de hjemløse, der selv ønsker og som vil få glæde og gavn af en hurtig bolig og en paragraf 85-bostøtte bør tilbydes dette. I øvrigt fortjener SU-modtagere, politibetjente og sygeplejersker også et værdigt botilbud.
I ventetiden, er jeg personligt rigtig glad, for at der trods alt findes midlertidige overnatningsmuligheder. Private folk som donerer
hvad de kan. Om det er strik, dyner eller noget 3. Det jo som regel dem, som ikke selv har meget i forvejen, der vil hjælpe andre
ligesindede mest. Ellers tænker jeg, at dette problem var blevet løst for længst
Et samspil mellem kommuner og regioner, mellem psykiatri og kommunernes tilbud og en individuel plan for hver enkelte og dennes
behov, er løsningen.

Året der gik: Mangel på kontanter,
kommunalvalg og hjemløseudspil
Det var ikke Corona det hele. Sekretariatsleder i SAND, Ask Svejstrup fremhæver 3 ting der
også fyldte i SAND i 2021.
Af Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND.
Ud over coronaen, som også har sat sit præg på hjemløseverdenen, er der 3 ting, jeg synes har fyldt meget i år.
Bankerne: Hjemløse – nej tak!
Bankerne kan ikke lide hjemløse. De vil helst ikke have dem som kunder og de ønsker at afskaffe kontantkasser så
hurtigt så muligt. SAND har været i kontakt med Danske Bank og Finans Danmark (bankernes brancheorganisation), for at gøre opmærksom på, at det er et problem for hjemløse, at der ikke er særlig mange steder med bemandede kontantkasser tilbage. Vi mener, at bankerne er forpligtet til at give folk adgang til deres indestående i bankerne, også selvom man ikke har et hævekort. For et sådan kan jo mistes eller blive hugget af nogle forkerte typer.
Bankerne mener desværre ikke, at det er deres ansvar, at hjemløse kan hæve de få skillinger de har i banken. Meget
uforståeligt.
Brugte du din stemme?
Om politikerne er mere forståelige, vil jeg lade jer afgøre. I hvert har der været kommunalvalg. SAND lavede en
kampagne for at få hjemløse til at stemme. Vi synes det er vigtigt at engagere sig både i debatten og i selve valghandlingen. Det kræver dog, at politikerne forholder sig til hjemløshed, for at man kan tage stilling til hvem af
dem, man skal stemme på. Det forsøgte vi at få dem til. Både ved at dele vores egne historier, gå på gaden og gøre
opmærksom på vores eksistens, lave film til Facebook, skrive læserbreve og i det hele taget gøre os synlige.
Så kom det - hjemløseudspillet
Landspolitisk har der i hvert fald været talt hjemløshed. Lige siden regeringen blev dannet i sommeren 2019, har
den sagt, at den vil lave et ambitiøst hjemløseudspil. SAND har flere gange været i Socialministeriet for at tale med
dem om hvad et sådan udspil skulle indeholde. I næstsidste måned i år, kom udspillet så endeligt. Det er det mest
ambitiøse udspil i mange år. Socialpolitikken skal drives af en aktiv boligpolitik. Der skal skaffes flere billige boliger.
Det har man har sagt længe. Nu skal der gøres noget ved det. Med en plan om at få ca. 4000 boliger med en husleje på 3500 kr., der alle er øremærket til hjemløse, er vi godt på vej. Der skal mange flere boliger til, men vi kan
håbe vi har fået en formel til at gøre det. Hjemløseaftalen kom til at hedde ”Fonden for blandede byer– flere billige
boliger og en vej ud af hjemløshed”
Der er rigeligt med arbejde til SAND de kommende år. Vi skal bl.a. være med til at sikre at aftalen, bliver som den
er tænkt, og at alt alle de ting der ikke kom med i aftalen, bliver løst hen ad vejen.
Godt nytår – godt kampår!

I DET NYE ÅR VIL JEG…
…Dele mine historier med SANDsiger, så hjemløse i hele landet kan få glæde af
dem!
Har du også noget på hjerte, du gerne vil dele med en masse andre?
Så ring eller skriv til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 24/1
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Generalforsamling i SAND, 29. marts
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INFO/TILMELDING

Der kommer løbende nye ting i SANDs kalender. Hele februar er fx fyldt op med lokale generalforsamlinger, men der
kommer også kurser og arrangementer til. Bl.a kan I glæde jer til mere skrivekursus.
For nu kan I sætte disse X i kalenderen og så ellers holde øje – både bag på SANDsiger – og på sandudvalg.dk
JANUAR
5 – 7/1 UngeCrew Videoværksted
12.00
27/1
Opsamlingsdag: SANDs bisiddere

Kolding Vandrehjem, Ørnsborgvej 10
Odense – sted følger

FEBRUAR
9/2
Bestyrelsesmøde i SAND

Odense – sted følger

10.30-15

MARTS
16-17/3 Bisidderkursus				
23/3
Evt. bestyrelsesmøde i SAND 12-15
29/3
Generalforsamling i SAND
12-15.30

Nancy, tlf. 30736548
Sara, tlf. 92823111

Ask, tlf. 20987921

Kolding Vandrehjem, Ørnsborgvej 10, Kolding Sara, tlf. 92823111
Sted følger			
Ask, tlf. 20987921
MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48,
SAND, tlf89937060

KOLOFON

KONTAKT
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