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Under overskriften ’Alle skal have ret og adgang til egne penge’ trak SAND cyklen af skuret og tog opstilling på Nytorv
for at støtte Hus Forbis borgerforslag om at alle skal have adgang til deres egne penge - også selvom man ikke har netbank, NEMid eller sågar et bankkort. Som det er nu, lukker banker deres kontantkasser på stribe og er man vant til at
hæve penge i sin bank ved kassen, så har man et problem. Man kan faktisk ikke få adgang til sine egne penge.
FOTO: SAND
Udsatteråd:

BRUGERNE ER DE SANDE EKSPERTER
- lad dem komme til orde!
AF KIM ALLAN JENSEN, SAND HOVEDSTADEN OG CHRISTINA STRAUSS, FORMAND
FOR SAND

Der blev for nyligt foretaget nogle
små ændringer til den lovgivning,
der vedrører nogle af de kommunale råd på det sociale område,
nemlig handicapråd og børneråd.
Det fik SAND til at foreslå, at de
kommunale udsatteråd skulle
med i den samme bekendtgørelse som de to ovennævnte råd. Et
forslag vi allerede kom med, da

de første kommunale udsatteråd blev etableret tilbage i 2007.
Dengang lykkedes det ikke. Folketinget ønskede ikke gøre det
lovpligtigt for kommunerne at
have et udsatteråd. Man ville
heller ikke stille krav til hvad de
skulle beskæftige sig med. I stedet har man ladet det være op til
kommunerne selv at bestemme,
hvordan sammensætningen af
medlemmerne skal være (skal det
være brugere, politikere, fagpersoner osv.), hvad rådene skal be-

skæftige sig med og hvilken magt
de har. Dette har selvfølgelig betydet, at der er stor forskel på de
kommunale udsatteråd. Der er fx
flere råd, der slet ikke har brugerrepræsentanter med. I nogle råd
er der politikere, mens der i andre
ikke er.
SAND er repræsenteret i flere
af de kommunale råd, og vi har
mange erfaringer fra dette arbejde. Alle SAND-folkene er stolte af
at repræsentere hjemløse i råde-

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü

ne i deres kommuner. Vi prøver at
byde ind med vores egne og andres erfaringer fra livet som hjemløs og håber på, det kan bruges
konstruktivt.
Men nogle gange kan det godt
føles som om, at det er lige meget hvad man siger som brugerrepræsentant. Det kan føles som
om, at tingene er besluttet på
forhånd og vi bare skal blåstemple, så man kan sige at brugerne
har været med inde over når beslutningerne skal tages. Og så er
det jo lige meget om man sidder
der. Man er bare en art kransekagefigur, der skal nikke til beslutningerne - helst uden at sætte for
meget spørgsmålstegn ved dem.
Følelsen af, at det er lige meget
om man er til stede eller ej, er
præcis det, der kan få en til at
sige ”så kan det også være lige
meget” - og så gå sin vej eller slet
ikke møde op.
Vores erfaring er også, at der for-

ud for møderne er rigtig meget
- fagligt tungt - læsestof. Det kan
selvfølgelig være både godt og
nødvendigt. Men ligger ens skoletid mange år tilbage - og har
man nogle udfordringer med at
læse fagsprog eller bare få læst,
så er man bagud allerede inden
mødet er i gang. Vi oplever, at
vi er afhængige af, at der sidder
rådsmedlemmer, der har forståelse for at vi som brugerrepræsentanter har brug for at få forklaret
stoffet eller at der bliver sat tid af
til en gennemgang og sikre sig,
at alle er med. Når man føler sig
dum i udgangspunktet er det ikke
en god måde at få et samarbejde
op og køre.
Det er også vigtigt at tænke på
sammensætningen af rådene.
I nogle råd er der én brugerrepræsentant, der så at sige skal
få brugerperspektivet med fra
en hel række områder. Det er for
det første noget nær umuligt og
for det andet gør det det meget

vigtigere i den situation, at tænke
over de problemstillinger, vi nævner overover. For hvis man sidder
alene og føler sig som en kransekagefigur og desuden ikke rigtigt
har indblik i det, der bliver diskuteret, så kan det altså nærmest
være lige meget.
Hvis man ønsker at inddrage os
brugere i rådene, bør man som
minimum sikre sig, at arbejdsformen er så vi kan byde ind. Der
skal skabes mulighed for at vi kan
komme med vores erfaringer og
idéer og der skal lægges op til at
de bruges konstruktivt i arbejdet
og ikke til at blåstemple allerede
vedtagne beslutninger. Sådan er
oplever vi det ikke i dag, og hvis
man ikke gør noget ved det, er
faren at man føler sig til grin og
ikke til gavn - og til sidst holder
op med at møde op. Og så går
rådene glip af vigtig viden fra
brugernes virkelighed. Og det er
vel trods alt den, det handler om?

SOMMER
-LUKKET

VACCINE-KARAVANERNE ER RULLET UD

SANDs sekretariat holder sommerlukket i juli.
Det betyder også at vi
sender SANDsiger’en på
sommerferie. Juli-nummeret udgår og vi er
retur til august.
Vil man have noget med
i august-nummeret er
deadline d. 22/6
Ring eller skriv til Sofie
på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk

I Svendborg, hvor jeg kommer fra, er vi kommet godt fra start. Her har
kodeordet været tryghed. Bostøtter, gadeplansteam og gadesygeplejersker har været inde over - det eneste fremmede var faktisk lægen, der
stak os. Tilgængeligheden har også været nem. Man skulle i virkeligheden bare sige ja - og møde op - eller vælge, at man hellere ville hentes.
Stor ros herfra til alle involverede! Men også til brugerne - den interne
selvjustits har været stor. Man har passet på hinanden. Og tilbuddet har
været populært.

Det var lidt svært at få systemerne ud af starthullerne, men nu
er man i gang. Der vaccineres på livet løs i hele landet, bl.a. på
herberg og væresteder. AF MARIA NAGEL, SAND SYDFYN.

Jeg tror også det hjalp en hel del, at man gjorde det til en fest! Der var
hygge - og kaffe og kage når man skulle vente det der kvarter efter
vaccinen var givet. I det hele taget har der været en virkelig positiv
stemning omkring vaccinationerne.
Store og små kommuner der tøver: Det er bare at komme i gang! Det
behøver faktisk ikke være så svært!

FRA SANDS FACEBOOK
”Klokken er 23, hele dagen er brugt på at få en hjemløs borger i egen bolig. Hun skulle
flyttes fra herberg på Sjælland til Vestjylland.
Denne unge dame har ingen hjælp fået til flytning, ingen hjælp til indskudslån, selvom
det er lovpligtigt, ingen hjælp til møbler, ingen social vicevært til at hjælpe hende på
rette vej. Jeg er selv hjemløs og det er jeg for 3. gang. Hver gang har jeg selv skaffet
mig arbejde, penge til indskud, møbler, ingen hjælp af det offentlige.
Da vi var ankommet, besøgte vi en anden hjemløs, som har haft sin nye bolig i 2 dage,
hun har selv tjent til indskud, ingen hjælp af det offentlige, de er et par, som stort set
ikke havde et møbel. Vi måtte sidde på gulvet, de sov på gulvet på madrasser og havde
en lænestol.
Jeg var også hjemløs for 10 år siden, nu er det hele blevet MEGET værre. Jeg kunne
godt tænke mig en folketingspolitiker skulle hele møllen igennem, så tror jeg de får et
andet syn på det såkaldte sociale sikkerhedsnet, der ryger man direkte igennem nettet.
Det værste er at skatteborgerne tror man får hjælp, hvis man kommer i nød og derfor
stiltiende finder sig i at betale en høj skat”.

JURI§TENS JØRNE
Du har ret til…
… en skriftlig begrundelse, hvis man bliver smidt
ud fra en boform.
… aktindsigt i din journal mv.
… at boformen hjælper,
hvis du af en eller anden grund gerne vil til
en anden boform (fx i en
anden by, en boform for
unge eller et sted, hvor
misbrug er tilladt)
Og husk: Du kan altid
kontakte SANDs jurist,
Sara på tlf. 92823111

STØTTEAKTION:
PÅ GADEN FOR RET TIL
EGNE PENGE!
Hus Forbi har stillet et borgerforslag.
Formålet er at justere lovgivningen,
så regeringen og Folketinget sikrer, at
hjemløse, udsatte og sårbare har lige
adgang som det øvrige samfund til at
få udbetalt egne penge og ligeledes at
sikre deres ret til at anvende dem som
betalingsmiddel.
”Folk tog virkelig godt i mod det og
forstod at det fx også går ud over gamle.
Jeg kan ikke engang støtte forslaget selv
når jeg ikke har NEMid. Det siger jo en
del. Jeg har også brokket mig over det!”
- Sussi, SAND aktivist
Find borgerforslaget på borgerforslag.dk

Nå, men vi snakkes ved…
Der er gået mange år, helt nøjagtig fra foråret 2015. Jeg boede dengang på et herberg i København. Der
var en del på skrivekursus (i SAND, red.), og efterfølgende nogle flere kurser af samme kaliber.
Det gik sådan set også godt, men en ung mand havde lidt problemer, han havde lyst til at sige farvel til
det hele. Det var jo ikke så godt, så der blev lovet at ringe til vedkommende hver dag, så at sige.
Når undertegnede står op om morgenen og kaffen er drukket, så ringer jeg til vedkommende, og så kan
vi snakke i en kort tid. Sommetider kan samtalen vare i en del minutter, og vi får snakket om mange ting
mellem himmel og jord. Den ene dag kan det være landets politik, og næste dag kan det være hjemløsheden i Danmark, som er katastrofal høj, som samfundet ikke kan være bekendt.
Nu har jeg ringet i ca. 6 år, og jeg bliver ved, indtil andet bliver bestemt.
- Ole B. Larsen, SAND Hovedstaden
KALENDER			
5/6
8/6
9/6
23/6
29/6

Grundlovsdag på Sundholm
Bestyrelsesmøde i SAND
Quiz med SAND		
Quiz med SAND		
Sommerfest i Mølleparken

TID

STED				

INFO/TILMELDING

14-20
9:30-12
15-15:30
15-15:30
13:00

Maskinhallen, Sundholm		
ONLINE - Zoom				
ONLINE - Facebook, SANDs gruppe
ONLINE - Facebook, SANDs gruppe
Mølleparken, Aarhus			

Tobias B.H., tlf. 30735030
Ask, tlf. 209879211
Tobias K., tlf. 60541905
Tobias K., tlf. 60541905
Flemming, tlf. 30440357
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