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Lokale Kræfter. I disse uger løber de lokale generalforsamlinger af stablen over hele landet. Både nye og mere erfarne SAND
folk er blevet stemt ind i bestyrelserne og er klar til at smøge ærmerne op og sætte SAND og hjemløshed på dagsordenen
lokalt.
Alle folk i såvel SANDs bestyrelse, som i de lokale bestyrelser er hjemløse, eller har været det - og du er altid velkommen til
at kontakte dem. Enten for råd og vejledning, eller fordi du har fået lyst til at give en hånd med. Du finder de lokale udvalg på
www.sandudvalg.dk eller ved at ringe til SAND på telefon 89 93 70 60.
På billederne ses nyvalgte bestyrelser fra hhv. SAND Hovedstaden, SAND Sydvestjylland, SAND østjylland og SAND Storstrøm.
Foto: SAND

Zoneforbud
Nu kan hjemløse smides ud af kommunen
AF ASK SVEJSTRUP, SEKRETARIATSLEDER, SAND

Fra 1. marts 2018 kan politiet smide hjemløse ud af kommunen, hvis de mener de
skaber utryghed. Vi frygter dette er første
skridt mod en kriminalisering af det at være
hjemløs. Det er den forkerte vej at gå.
Grunden til at et flertal i Folketinget (S, DF,
V, LA og KF) synes det er nødvendigt at udvide ”lejrforbuddet” til at kunne være et
zoneforbud i en hel kommune er, at man
ikke har andre idéer til, hvordan man skal

forhindre udenlandske hjemløse i at komme til landet.
Begrundelsen de giver for at gøre det er, at
hjemløse der sover på gaden – og især når
de gør det i grupper – skaber utryghed.
Det er formentligt rigtigt, hvis man taler om
store lejre, men ser man 2-3 hjemløse sove
sammen ved en varmerist, har jeg svært ved
at se, hvordan man kan lade sig skræmme.

Gadejuristen (retshjælp for udsatte, red.)
har fulgt med i, hvor mange hjemløse der
er blevet ramt af det lejrforbud, der blev
indført fra 1. april 2017.
Med lejrforbuddet kunne man give et zoneforbud på 400-800 meter fra det sted,
politiet mente man slog lejr. Gadejuristen
fortæller, at ”lejrbestemmelsen i vid udstrækning” er blevet brugt mod 2-3 hjemløse, der sover sammen.


FORTSAT FRA FORSIDE 

Når man ikke må sove sammen, bliver man
nødt til at sove alene. Det øger utrygheden
for den hjemløse, fordi man bliver mere sårbar overfor overfald og røveri.

at du ikke kan henvende dig til en boform
for at få tag over hovedet. Det er så at sige
en dobbelt straf til den hjemløse, det går
ud over.

siddende på biblioteker og banegårde om
dagen, for til sidst at blive psykisk og fysisk
nedslidte. Det er et uværdigt liv at byde andre mennesker.

Forestil jer et par hjemløse, der sover sammen i dét, politiet betegner som en lejr fx
under et halvtag i en baggård, med en barnevogn og en hund. De får så et zoneforbud og må ikke opholde sig i kommunen
overhovedet.

Det politiske flertal har ikke fantasi til at
forestille sig, at politiet lader zoneforbuddet
gå ud over andre end udenlandske hjemløse. Men fordi de selvfølgelig ikke må være
racistiske i deres lovgivning, skal de lade
det gælde for alle. Det er klart.

I SAND er vi bekymrede for, at denne lovgivning er det første skridt imod en hårdere
linje overfor hjemløse.

Du må dog gerne komme i kommunen,
f.eks. hvis du skal på jobcenteret. Men du
må ikke tage fast ophold, hvilket betyder,

Politikerne tror også, at udenlandske hjemløse tager tilbage til deres hjemland fremfor at gå hvileløse rundt om natten, sove

Bevares, det er ikke fordi Folketinget har taget mange initiativer til gavn for hjemløse.
Men det er nyt, at man gør det kriminelt
at være hjemløs. Hvornår lærer man at gulerod også virker bedre på hjemløse? Vi er
også bare mennesker.

Adresser
Kære alle

HUSK at melde flytning til SANDs sekretariat!
Ellers kan SANDsiger’en og andet vi prøver at sende til dig ikke finde vej!
Ring til Susanne på telefon 89 93 70 60
eller skriv til susanne@sandudvalg.dk

SANDSIGER

Foto: Richardt Aamand

Har du noget på hjerte…?

Klag klag klag!

Der er også plads til DIN gode historie,
kommentar, solstrålehistorie, klage, brok,
undren og DINE billeder i SANDsiger’en.

Udsmidninger fra boformer
Som vi skrev i sidste nummer af SANDsiger,
har SAND været medvirkende til, at man pr.
1/1 2018 igen kan klage, hvis man bliver
smidt ud fra en boform.
Hvis du bliver smidt ud, og du mener det er
uretmæssigt skal du derfor:
1) Bede om afgørelsen på skrift - inkl. en
begrundelse for udsmidningen
2) Klage - enten mundtligt eller skiftligt
3) Kontakt SAND. Vi vil gerne samle så
mange erfaringer med klagesager som

muligt, og vi kan også hjælpe dig videre i din sag.
Kontakt Nancy på tlf. 30 73 65 48 eller René
på tlf. 30 73 50 30
Tjek også SANDs hjemmeside - her samler
vi løbende informationer, nyttige links mm.
ift. at klage over udsmidninger.
Husk også at du kan altid kontakte Ankestyrelsen på tlf. 33 41 12 00.

Giv lyd fra dig, hvis du har noget der kan
have interesse for andre hjemløse fra hele
landet!
Har du et bidrag – men ikke mod på at
skrive, så hiv fat i mig og vi får det på
papir i fællesskab.
Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23.
Deadline for næste nummer er den 19.
marts.
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Fra SANDs Facebook:
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SAMMEN ER VI STÆRKE!

KOM TIL GENERALFORSAMLING I SAND

Hvis man har prøvet at være hjemløs,
har man prøvet det værste. Misbrug
hænger ikke sammen for alle.
Regninger, aftaler og forpligtelser bliver
prioriteret sekundært!! Det har absolut
INTET med skyld at gøre!!
Man bliver en slags umyndigt menneske
som ikke ved hvad man skal gøre eller
gribe i. Ens tilværelse falder sammen. Alt
forsvinder med et knips og din tryghed
er bare pist væk.
Arbejder med hjemløse til hverdag og
har selv været der. Så jeg ved hvad jeg
snakker om!

ALLE HJEMLØSE OG TIDLIGERE HJEMLØSE ER VELKOMNE!
Se dagsorden m.m. på www.sandudvalg.dk

VI SES
Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 12:00 - 15:30
I MØDECENTER ODENSE
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Fra SANDs Facebook:

Så længe kommunerne fralægger sig
enhver form for ansvar for at være medskabende til hjemløsheden, så vil hjemløsetallet stige.

SAND · De hjemløses landsorganisation · Kontakt: Ask Svejstrup · Telefon: 20 98 79 21 · Mail: ask@sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk

Politikerne kommunikerer ikke med de
kommunalt ansatte sagsbehandlere og

Generalforsamling 2018
Så er det tid til generalforsamling i SAND.
Vi skal have valgt en ny bestyrelse, der bl.a.
skal lægge linjerne for det arbejde, SAND
skal kaste sig over i det kommende år.

blive enige om inden, hvem i flokken, der
har stemmeret.

socialrådgivere, som er dem, der har erfaring med sociale problemer.
Der handles politisk hen over hovedet
på hele det sociale system, som om at

Vi giver frokost, kaffe og kage – og glæder
os til at se jer!

For at bestyrelsen kan blive sammensat så
bredt som muligt og varetage hjemløses
interesser i hele landet, er det vigtigt, at I
møder op.

Transporten håber vi dit udvalg eller din
boform vil betale. Ellers ring til SAND på
telefon 89 93 70 60

Hver boform kan sende to beboerrepræsentanter med stemmeret – og hvert SAND
udvalg kan sende tre. I er selvfølgelig velkomne til at dukke flere op – så skal I bare

Vi ses tirsdag den 27. marts kl. 12.00 -15.30
Alle hjemløse og tidligere hjemløse er velkomne.
Se dagsorden m.m. på www.sandudvalg.dk

sociale problemer ikke eksisterer.
Og så længe der ikke bruges økonomiske ressourcer og udvises viden og forståelse for hjemløsesituationen vil der
komme flere og flere…

FÆLLES
MØDE
ONSDAG DEN 7. MARTS 2018
KL. 10:30 - 15:00

Ude godt
Hjemme besværligt
Kom og giv dit indspark og del dine erfaringer:

TAMU CENTER ODENSE

RYTTERKASERNEN 13, 5000 ODENSE C
KOM I GOD TID - VI BYDER PÅ KAFFE OG RUNDSTYKKER FRA KL. 10:00

TEMA

KAN HJEMLØSE
FØLE SIG HJEMME?
Hvordan får en hjemløs en god oplevelse
ved at ﬂytte i bolig?
Hvordan skaber man et godt socialt fællesskab
i forbindelse med sin bolig?
De to spørgsmål har Laura Højring fra Kuben søgt svar på
ved at interviewe hjemløse i forskellige boligsituationer.
Nu vil hun præsentere og diskutere svarene med os.
Vi skal også høre:

Nyt fra boformer, SAND Udvalg & Hus Forbi
Solstrålehistorier – kom og fortæl din!
Frokost - kaffe og kage - og rygepauser
VI HÅBER AT SE ET PAR STYKKER FRA HVER BOFORM
Det er gratis at deltage - transporten håber vi din boform/dit SAND udvalg betaler.
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KALENDER
Marts
6/3 GF i SAND Vestjylland
7/3 Fælles SAND møde
13/3 Bisidderopfølgningsdag
15/3 GF i SAND Nordvestsjælland
21/3 Bestyrelsesmøde i SAND
27/3 GF i SAND
April
12/4 Workshop for kasserere i udvalg
25-26/4 Temadage 2018

• Hvordan sikrer man at det bliver en god
oplevelse at komme i bolig?
• Hvordan skaber man fællesskaber og
sikrer at folk ikke bliver ensomme når
de kommer under eget tag??
• Hvad er ‘hjemfølelse’?
Vi har brug for at høre om dine oplevelser! Hvad gik godt og hvad gik helt galt
da du skulle i bolig? Hvad skal der til, for
at det bliver en god oplevelse når hjemløse
skal under eget tag?? Hvordan mener du,
man kan støtte hjemløse i at beholde deres
bolig? Hvordan undgår man at folk bliver
ensomme?
Vi ses den 7. marts 2018 i Odense!!
Giv os gerne et praj om hvor mange I
kommer af hensyn til frokosten!
Ring på telefon 89 93 70 60.
Det er gratis at deltage - transporten håber vi dit lokale udvalg eller boform betaler. Ellers ring. Så finder vi ud af noget.

TID

STED

INFO / TILMELDING

14.00 - 16.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
15.00 - 17.00
10.30 - 15.00
13.00 - 16.00

Kultur- og frivillighuset, Nygade 22, Holstebro
Leif, tlf. 27 71 55 63
TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
SAND, tlf. 89 93 70 60
Tre Ege, Årslev Møllevej 15, Brabrand
Nancy, tlf. 30 73 65 48
Varmestuen, Klosterstræde 5, Holbæk
Carsten, tlf. 60 72 59 53
TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
SAND, tlf. 89 93 70 60
MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense www.sandudvalg.dk

11.00 - 15.00 SAND, Sundholmsvej 34, st., København S
10.00
Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart

Ask, tlf. 20 98 79 21
www.sandudvalg.dk
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