SANDSIGER
NR 5 MAJ 2022

SAND’e EKSPERTER. SAND har fået ny bestyrelse. Bestyrelsen lægger linjerne for SANDs arbejde – og beslutter bl.a.
hvilke temaer, vi skal arbejde med. Alle SANDudvalg er repræsenteret i bestyrelsen. Medlemmerne af SANDs bestyrelse
har alle været hjemløse – og det er bl.a. de erfaringer de bruger i kampen mod hjemløshed.
Bagerst fra venstre: Rani, Kasper Svamp, Sanne, Henrik Mas, Mona, Pino, Freddy (suppleant).
Forrest fra venstre: Christian, Kaleraq (suppleant), Christina, Pia, Mette. Siddende: Veronika.

I Danmark der har vi det godt
AF NATALIA MAGDALENA
SZMAGLISKA BOTVINJEVS
For mig, som en der har været i systemet siden jeg var lille som barn af
en udsat, syg, udlændinge alenemor,
der havnede på krisecenter, bare et
år efter jeg kom til Danmark (var 7
år/1997). Selv havnede jeg på børnehjem og gaden tidligt, da jeg løb
hjemmefra som 13-årig. Jeg har i alle
de kommuner, jeg har været en del af
igennem mit liv, altid følt at kommunens ”handleplan” var mere ’tvang
til du er i arbejde’ eller ’tvang til du er
i behandling’ om det så ikke er den
behandling, du bad om eller gerne
vil have, end det en hjælpeplan, som
folk tror de får, hvis uheldet er ude.
Og makker man ikke ret, så bliver
man jo truet med at miste sin kon-

tanthjælp eller faktisk mister den,
hvis man udebliver fra et par møder i
træk i systemet - eller bare et. I hvert
fald i Københavns kommune.
Der sker ting i systemet, ting som at
systemet selv tvinger dig til at bo på
børnehjem, hvor du ender med at
blive overfaldet og voldtaget, hvis
dine barndomstraumer hjemmefra ikke var nok. Eller tvinger dig til
behandling, i stedet for at finde en
plejefamilie, for nej ingen gider store
plejebørn, så vi laver ungdomsbørnehjem/pensioner/herberger til dem.
Du tager så deres medicin, men du
har det stadig skidt, for du er stadig
psykisk syg, fattig, ensom og hjemløs, for du skred fra dit botilbud efter par måneder. Børnehjem bliver til
sofaer og sofaer til herberger og til

sidst sover du også på gaden, uden
tilknytning til nogen kommune i perioder.
Og med medicinen oven i, får du så
fx en psykose af en karakter, du ellers ikke får uden medicin med lidt
ordentlig søvn. Du havner så på den
lukkede i seler, og afdelingen lader
dig ikke komme ud og passe dit
møde på kommunen og vupti: Næste 1. når de har skiftet din medicin
og du kommer ud ”stabil”, er du
både hjemløs og har ikke en krone
på kontoen til bare en ny recept. Og
sådan havner nogen så også i kriminalitet, i prostitution eller for hurtigt i
et forhold med en usund partner, der
startede med bare at ville ”låne” dig
en sofa og ”give” et måltid eller en
uskyldig date. Og efter det forhold,
ender du tit mere syg og svigtet på
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gaden igen, for der er også dem der
fx. sælger deres kærester.
Jeg synes ærligt, at folk skal have
fred først og hjælp til basale ting,
og ikke have en masse krav og oplyse kommunen om, hvor man sover
hvilken dag og forklare hvorfor man
ikke kunne komme i jobprøvning eller til det ene eller andet møde. Det
føles alligevel mere som kontrol, end
det ender ud i bolig eller bare i seriøs
boligsøgning.
Folk, der havner på gaden, har masser af bolde i luften hele tiden: Hvor
bader jeg i dag? Hvor sover jeg i
dag? Hvor oplader jeg mobil i dag?
Spiser jeg chips, hummus og en øl til
aften igen i dag?
Alt det basale skal der bare først
være fundamentalt styr på, inden
kommunen kræver noget som helst
af folk for den sølle ”løn”, som ikke
engang alle er berettiget til. For du
skal være en stærk, stabil og fleksibel
’medarbejder’, der har mod på skiftende planer og nye chefer tit.
Husk at spise ude er dyrt
Husk at pendle er dyrt - især uden

fast rute.
Husk at wc, bad og at vaske tøj i
byen er dyrt.
Husk at livet på gaden er hårdt.
Husk at Hus Forbi-aviser koster i indkøb.
Husk at boliger og indskud ikke vokser på træerne.
.......
Selv udlændige uden sprog og teenagere, der bliver hjemløse helt uden
indtægt, bliver der stillet krav til om
møder og bureaukrati, der tit ikke
handler om at hjælpe borgeren, men
om at borgeren skal gøre som kommunen synes og om en masse ligegyldige skemaer, man skal udfylde,
om man har en guldring, man kunne
først have solgt inden man havnede
som hjemløs. Og man skal bruge et
par måneders møder på at finde dokumentation og kontoudskrifter, der
viser at man er en reel fattigrøv eller
syg. Og når de møder er færdige, er
det tid til møder, hvor du føler du læser jura og skal høre om en masse
fine love og regler, de gerne remser
op og forklarer hvad man gør forkert
og hvad man skal gøre bedre og om
hvorfor man ikke har ret til hjælp fx

en ydelse eller bolighjælp. Du skal tit
klage over afgørelser.
Der er lange sagsbehandlingstider
og de sidste par år, har lockdowns
fastholdt folk I grimme situationer
uden hjælp alt for længe.
Og så kan man spørge: Hvorfor har
vi hjemløse i et udadtil så rigt land
med et velfærdssystem og nok jobs?
FORDI de ydelser er for svære at få
i dag. Der er opholdsregler, arbejdsregler, kontanthjælpsregler, Og en
pension i dag, får man først når man
er på gaden - hvis man overlever
det og klarer mange års pres med
jobprøvninger, behandlinger og medicinering, der oftere ender i misbrug
end med at folk får det bedre, og så
kan alle andre se de lokale hjemløse
og sige: Nå, han drikker en bajer eller
spiser piller, så er det jo ham selv, der
nok har drukket huslejen op. I Danmark har vi det godt.
Skrevet af Natalia Magdalena
Szmagliska Botvinjevs. Ikke politiker,
ikke journalist eller nogen professor,
men en ex-hjemløs, der kender til livet, og siger det som det er.

Muligheden for at skrive under på SANDs Borgerforslag udløb i dag. Vi fik indsamlet ca 10% af de 50.000
underskrifter – men opnåede lige det vi ville. Af Sofie Bay-Petersen, SANDs sekretariat.
50.000 underskrifter skal et borgerforslag have for at blive behandlet i folketinget. Det fik vi ikke. Men vi fik
noget andet; Partiet Nye Borgerlige tog borgerforslaget og stillede det som beslutningsforslag. På den måde
opnåede vi præcis det vi ville; at forpligte politikerne til at forholde sig til Jobcentersystemet som det er skruet
sammen nu ift. hjemløse.
Det har kostet timer på gaden over hele landet. Masser af Facebook-opslag – og ikke mindst; Masser af lobbyarbejde. Vores budskab var klart fra starten; hjemløse skal ud af jobcentret og have hjælp til alle deres andre
udfordringer, før de skal stå til rådighed og i aktivering.
Overalt hvor vi er kommet frem, har forslaget kæmpe opbakning. Om det er på gaden hos hr og fru Danmark,
eller bag Christiansborgs tykke mure.
D. 19/5 skal vores forslag så førstebehandles – og så er vi i gang. Der er endnu ingen garantier, men vores – jeres! – budskaber om et opslidende og dårligt fungerende jobcenter-system vil blive hørt og drøftet.
TAK til alle jer, der har bakket op, skrevet under, jer der har gået timevis på gaden, været med til møder hos
partierne på Christiansborg, delt jeres historier og erfaringer, lavet events og aktioner.
Vi gjorde det! Vi fik en genvej – vi nåede ind på Christiansborg. Fordi forslaget giver mening: Hjemløse skal ud
af Jobcentret!
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Flink. Det er det ord, der aller-hyppigst går igen, når folk skal beskrive Kim Allan. Hurtigt derefter kommer beskrivelser som rar, ildsjæl,
hjælpsom, god ven. En, man kunne
stole på.
Det er ikke til at forstå, at Kim Allan ikke er her mere. Om det er på
SANDs kontor, på Sundholm, ude
hos Hus Forbi, cyklende med hunden Trunte i ladcyklen. Kim var en,
man kunne føre filosofiske snakke
og principielle diskussioner med.
Han brændte for at sætte hjemløshed på dagsordenen, og især for at
folk skal have lov til at skabe sig
præcis det liv, der giver mening for
dem – og ikke nødvendigvis det,
der giver mening for systemet. Han
stillede op, sagde ja, meldte sig under fanerne hvad enten der skulle
laves aktion på gaden (fx sove-demo ved byretten mod lejr-loven),
gives interview til nyhederne eller
en af vennerne skulle have hjælp.
Kim var ikke den, der råbte højest.
Men han var ofte den, der blev lyttet til med hans dæmpede, insisterende væsen.
Nu må vi arbejde videre uden ham.

SANDsiger er også din mulighed for at komme til orde.
Har du historier eller billeder du gerne vil dele, så send
dem til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 20/5

Nyåbnet Rock Nalle museum
donerer alt overskud til SAND
Den 10/4-22 drog en hel bus fuld fra Odense til Hørve for at
åbne et museum for Rock Nalle, som samme dag fyldte 79 år.
80 gode folk i bussen, og der var liv og glade dage. Alle havde
en relation til Rock Nalle og ønskede ham det bedste fremover.
Stefan, som har åbnet museet, havde fået 62 flyttekasser af
Nalle med ting og effekter, og fik lavet et dejligt museum på 44
kvadratmeter, og der var alt fra hans karrierestart til nu.
Senere spillede Rock Nalle nogle af sine numre på den opstillede scene og alle hyggede sig. The man is still going strong.
Tusind tak for en dejlig dag - og tak til Helle, Carsten og Maja
fra SAND Nordevstsjælland for at komme, og fejre dagen sammen med alle.
Knus Pia, SAND Fyn

Rock Nalle og SANDs go’e gamle fru Olsen

SAND er gået
sammen med
Landsforeningen
af Væresteder
og Hus Forbi
om at lave Den
Udsatte Festival:
Fed musik, hygge, mad og frem
for alt; fællesskab.
Det er ganske
gratis – og du er
inviteret!!

EN FESTTURNÉ FOR LANDETS SOCIALT UDSATTE OG HJEMLØSE

Der er også en
festival i nærheden af jer!!

19.05.22
22.05.22
24.05.22
26.05.22
28.05.22

AARHUS
FREDERICIA
ODENSE
KØBENHAVN
VORDINGBORG
FRA HUNDESTUE OG CIRKUSARTISTER TIL MAD, MUSIK
OG GLADE MENNESKER - KOM TIL ÅRETS FESTIVAL FOR
FÆLLESSKABET!
LÆS MERE PÅ FACEBOOKSIDEN: DEN UDSATTE FESTIVAL

KALENDER

			

TID

STED

Festivalen er
lavet for jer – og
vi vil gerne have
at så mange som
muligt får del i
de gode oplevelser.
Se tid og sted i
nærheden af jer
på plakaten – og
hent jeres GRATIS billetter her:
https://www.
facebook.com/
DenUdsatteFestival eller ring
på 60 54 19 05
INFO/TILMELDING

MAJ
For mere info om Den Udsatte Festival besøg Facebook-siden http://www.facebook.com/denudsattefestival - her kan I
også hente gratis billetter!
18/5
19/5
22/5
24/5
26/5
28/5

Opfølgningsdag, SANDs bisiddere
Den Udsatte Festival		
Den Udsatte Festival 		
Den Udsatte Festival 		
Den Udsatte Festival 		
Den Udsatte Festival 		

10-15
11-17
11-17
11-17
11-17
11-17

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart
Sara, tlf. 92823111
Aarhus, Grimhøjgård
Fredericia, Fredericia Forenede Fodboldklubber
Odense, Munke Mose
København, Valbyparken, Etiketpladsen
Vordingborg, Iselingehallen
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