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De lokale generalforsamlinger ruller over landet i disse dage. Her er det SAND Vestjylland, der har fået sat nyt hold.
Tillykke til alle de nye bestyrelser og rigtig god arbejdslyst. Foto: SAND

EN TOM LEJLIGHED
Når hjemløse der intet ejer får en
bolig, følger hjælpen til møbler, dyne
og andet indbo ikke automatisk med.
Men hvad er et hjem? Et tag og fire
vægge? Eller et tag og fire vægge i
kombination med dine møbler, din
seng, dine billeder på væggen…?
AF SOFIE BAY-PETERSEN, SAND
Det skulle ellers være så godt. Efter
ophold i en gammel børnehave (en
sag vi tidligere har beskrevet her og
på Facebook, red.) og et midlertidigt
værelse ovenpå en varmestue, fik
Kim endelig en ældrebolig. Der var
bare én hage; efter en periode som
hjemløs har han ingen seng, ingen
møbler, gryder, håndklæder eller an-

det. Oven i det, døjer han med gentagne blodpropper og står overfor
en omfattende operation i hjernen.
Og udsigten til at skulle ligge på gulvet efter dén er ikke ligefrem opløftende. Sygdommen gør også at han
er lam i den ene side af kroppen – og
derfor søgte om hjælp til at flytte de
få ejendele han havde.
Han fik bevilget 2000,- til en seng.
Intet andet. Der var råd til en boxmadras og fire ben – som han ikke
kunne montere selv pga sin lammelse. Dyne måtte vi i SAND opfordre
ham til at stjæle fra det værelse, han
havde opholdt sig på tidligere.
Efter en lang periode som hjemløs
fik Sussi endelig en lejlighed. Hun

har boet på herberg i flere år og har
ingen møbler eller noget indbo overhovedet. Søgte etableringsydelse til
bl.a. en seng. Fik: AFSLAG.
Hun står nu med udsigterne til at
starte et nyt liv i en ny by – i en ny fuldstændig tom - lejlighed.

Housing First? Hvad med Home First?
At Housing First kommer til at spille en vigtig rolle I regeringens nye
hjemløseplan, kan man ikke være i
tvivl om. Men som ovenstående eksempler – og de er langt fra enestående – viser, står og falder metodens
succes med om kommunerne er med
på at bevilge den nødvendige økonomiske hjælp til etablering.
Det hedder sig allerede blandt hjem-
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løse, at man bare skal aflevere sin
opsigelse på lejligheden i det sekund
man får nøglerne – og hvis man så
går på gaden en månedstid, så kan
man komme ind på herberget igen.
Men er det virkelig det der er planen med Housing First? Skulle man
i stedet tænke i Home First? Sikre at
der automatisk fulgte penge med til
etablering når en hjemløs fik en lejlighed? Det er i forvejen en stor ting
at få en lejlighed efter lang tid på gaden eller herberg. Og hvis det nye liv
starter med at man skal sove på gulvet, er det godt nok op ad bakke…

I sagerne ovenover kunne gode privatpersoner træde til og hjælpe med
møbler og flytning. Og SAND hjælper selvfølgelig med at klage.
Men hvad med dem der ikke har det
netværk?
Hvad med de hjemløse der bare giver
op, dropper lejligheden igen enten
med det samme eller efter en rum
tid og går på gaden? Det har kæmpe
omkostninger, personligt, såvel som
økonomisk.
Og ikke mindst virker det fuldstændigt håbløst at man hjælper en hjemløs med et sted at bo – men ikke sør-

ger for at vedkommende kommer
det sidste lille stykke over målstregen
og får hjælp til at etablere et hjem.
For så er det altså heller ikke federe
at ligge og sove på gulvet…

Fik du hjælp?
Hvad er dine erfaringer? Fik du støtte til
møbler og flytning da
du fik lejlighed? Skriv
til SAND på
sofie@sandudvalg.dk

FRA SANDS FACEBOOK:
”Det burde ikke hedde jobcentret, det burde hedde sanktionscentret. Alle de gange
jeg har været uden
arbejde og jobcentret
skulle hjælpe mig til
job har jeg kun mødt
sanktioner og absolut
ingen hjælp, de fortæller ikke om muligheder og hjælp, de
fortæller kun om straf
og sanktioner”.

DEADLINE
NÆSTE
NUMMER
HUSK! Du er også velkommen til at sende
et bidrag til SANDsiger!
Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste
nummer er 22/3

Den rigtige rækkefølge
Altså, jeg har brugt lige knap 6 år af mit liv i behandling. Det første, jeg studsede ved var, at man
skulle udtrappes først og når du så sad der total ny clean, havde det af helvede til og hele knolden
stod åben for dæmoner så blev man mere eller mindre tvunget til at sidde i det ene terapimøde efter
det andet 3 til 5 timer om dagen. Jeg forstod det bare ikke. De havde så meget bøvl med os at vi gik
og kom tilbage og gik igen, når vi sad til terapi. Men vi havde jo ligesom abstinenser på skift allesammen, så skal det jo være sådan. Så vi fik jo nærmest intet ud af vores behandlinger jo. Første gang jeg
var afsted, var jeg i behandling i 18 måneder for at tage heroin samme aften, som de sendte mig ud i
egen lejlighed. Jeg gjorde det selv til sidst. Fik mig ud af stofferne altså. Fordi oven i min knold havde
jeg for længst fundet ud af, hvilken måde jeg havde brug for, for at komme ud af misbruget. Da jeg
forsøgte på den måde jeg selv mente var rigtig, kom jeg igennem nåleøjet og blev clean igen. Første
gang jeg prøvede, og siden da har jeg ikke prøvet heroin eller andet, på nær jeg får en del smertestillende fordi min krop er ødelagt af alle de år på gaden. Men altså, jeg er syg. Men stofferne kommer
ikke ind i mit liv mere. Punktum. Man skal huske, at der er altid en korrekt rækkefølge for at gøre alle
ting rigtige på, så tag den rigtige løsning første gang. Hvorfor? Fordi du kan.
-David
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INFO/TILMELDING

GF: SAND Nordvestsjælland
Fælles SAND Møde: Luk Jobcentret
Bisidderkursus			
Bestyrelsesmøde i SAND		
Generalforsamling i SAND

13-15
10.30-15
10.00
12-15
12-15.30

Roskildehjemmet, Gammelgårdsvej 1B, Roskilde Tobias, 30735030
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense		
SAND, 89937060
Danhostel, Ørnsborgvej 10, Kolding		
Sara, 92823111
ONLINE				
Ask, 20987921
MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense SAND, 89937060

Temadage 2022			

10.00

Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

SAND, 89937060
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