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HJEMLØSEDAGEN 2017. Den 17. oktober lagde København traditionen tro brosten til hjemløsedagen. Datoen er af FN
udnævnt til international dag for udryddelse af fattigdom, og i Danmark har man ’givet’ den til de hjemløse for at sætte fokus
på, at der også i et rigt land som Danmark er folk der bor uden tag over hovedet.
Årets tema var kriminalisering af hjemløse. For kan man straﬀe sig ud af fattigdom? Hvad hjælper det at sætte folk i fængsel
hvis de tigger? Og skal man straﬀes for at sove på oﬀentlige steder?
Årets Hjemløsepris gik til Gadejuristen for utrætteligt at udfordre det juridiske og politiske system og få skabt debat og fokus
på kriminalisering af blandt andet stofbrugere. Stort tillykke herfra!
Foto: Søren D. Andersen

Fra SAND formand til folkevalgt
Steen Rosenquist er tidligere formand for SAND. Nu stiller han op ved kommunalvalget i Glostrup for Enhedslisten. Han mener at han kan bidrage med en skæv og anderledes vinkel på bla. socialpolitik, fordi han
selv har været hjemløs og frivillig gennem mange år og derfor kender systemet indefra.
AF STEEN ROSENKVIST, TIDLIGERE FORMAND I SAND

Nu stiller jeg jo op til det kommende kommunalvalg. Det er mit arbejde med hjemløse, udsatte og psykisk sårbare gennem snart
14 år, der er årsagen til denne beslutning.
Jeg lærte allerede i SVID (værestedsbrugernes nu hedengangne organisation, red.) at
tage de små skridt. Det mener jeg at have
gjort, så jeg har haft god tid til at tænke,
overveje, vælge og beslutte.

Det var ikke nemt, jeg havde en god post
som formand i SAND, en plads i udsatterådet i Høje Tåstrup, og jeg var formand for
Månestrålerne.
Jeg havde god kontakt med medierne,
holdt foredrag om hjemløse og udsatte
borgere, møder med ministre, kommunale
overordnede, journalister og jeg var også
bisidder for mange borgere og havde efter-

hånden fået opbygget et ry som værende
én, der rykkede, én der handlede og vidste
hvad det handlede om.
Skulle jeg nu droppe alt det? SAND-familien, Hus Forbi-familien og ikke mindst alle
samarbejdspartnerne? Det var svært, og
jeg var da også længe om at melde ud, at
jeg ikke ville stille op igen som formand for
SAND. Jeg overvejede til det sidste.


Men beslutningen blev, at jeg ville prøve
kræfter med en politisk karriere og overlade SAND til lidt yngre kræfter. At det så
var to kvinder, der stillede op til formandsposten, gjorde bare at det blev nemmere
at slippe. For der er kommet mange flere
hjemløse kvinder, så det var nok på tide at
der også kom en kvinde i front.

ligheden for hjemløse på en måde, der går
lige ind i hjertekulen.
Jeg efterlod således ikke et hul, men åbnede en mulighed for forandring i SAND, som
jeg også selv åbner mulighed for forandring
i mit liv.
Det er også på tide efter 13-14 år i frivilligt
arbejde med hjemløse og udsatte. Jeg skal
have rystet de sidste hjemløseskavanker af,
koncentrere mig om løsningernes gennemførelse, kommunalt som på landsplan.

Tak!

SAND har fået Det Konservative
Folkepartis Samfundspris 2017

Derfor er det vigtigt at DU stemmer til
kommunalvalget. Det er DIN kommune der
står for servicen og DIN kommune der skal
tildele pension, så det er vigtigt at stemme nogen ind som vil dig, før får vi ikke
forandring.

Foto: Ole Skou

Det blev Christina der løb med sejren og
hun klarer det godt. SAND kan være stolte af deres formand/kvinde. Hun har selv
prøvet det meste og formår at skildre virke-

Nu vil jeg arbejde lokalt og nationalt for
bedre forhold og behandling af udsatte
borgere, for billigere boliger, en bedre misbrugsbehandling, og psykiatrien skal tilbage
til dér hvor de hjalp mennesker.

Prisen blev overrakt på partiets årsmøde.
Jonas og Johanne fra UngeCrew tog imod
- og formand for SAND, Christina Strauss
takkede for prisen - bl.a. med disse ord:
”Jeg har oplevet svigt på svigt på svigt i
mit liv. Det er der masser af andre hjemløse
der også har, så lad mig sige det med det
samme: Vi vil se handling og forandring, før
vi tror på noget som helst.

Jeg har aldrig rigtigt haft en familie. I det
meste af mit liv, har gadens folk været min
familie. Og efter jeg er kommet ind i SAND,
er det nærmest blevet min familie.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at
sige, at den sociale politik kun er så god
som den økonomiske politik tillader.

Tak for ordet – tak for prisen!
Jeg håber I får et rigtigt godt og produktivt
landsmøde”.

Hvordan stemmer man som hjemløs?
Bland dig!

Man kan sagtens stemme selvom
man ikke lige har en brevsprække,
valgkortet kan blive smidt ind af.
Faktisk er der forskellige muligheder:
Hvis man bor på et forsorgshjem eller herberg og har folkeregisteradresse der, modtager man et valgkort og stemmer på det
lokale valgsted.
Straks værre er det, hvis man får post på sit
herberg, men hører til i en anden kommu-

ne – måske i den anden ende af landet. Så
modtager man godt nok et valgkort, men
skal så rejse til sin egen kommune for at
sætte X’et på sit valgsted der.

Brevstemme
Man kan brevstemme indtil den 17. november. Mød op på en hvilken som helst
borgerservice i hele landet med dit sundhedskort – lige meget hvilken kommune du
hører til – og afgiv din stemme.
Du skal ikke bruge valgkort for at kunne
brevstemme.

Grib tastaturet – og bland dig!
Der er også plads til din artikel!

Skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk
eller ring på telefon 22 47 03 23
– så får vi din historie på papir!
Deadline for SANDsiger december er
den 20. november 2017.

Den 21. novemberer er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Hvad har det med mig at
gøre, tænker du måske? En hel del
faktisk! Kommuner og regioner er
nemlig ansvarlige for en masse
af det, der direkte vedrører vores
dagligdag:

Kommunen udbetaler også sociale ydelser
som f.eks. kontanthjælp og er desuden
ansvarlig for undervisningen i folkeskolen
samt danskundervisningen for voksne udlændinge.

Kommunen
Kommunerne opkræver skat hos borgerne
og løser en lang række opgaver.

Når du afgiver din stemme, kan du få indflydelse på din tilværelse og være med til at
præge din kommune i forhold til fx
• Adgang til bolig
• Den lokale beskæftigelsesindsats
• Boformer for hjemløse

Kommunalbestyrelsen (byrådet) har ansvaret for, at der er tilbud om børnepasning,
at ældre og syge kan få hjælp, og at ledige
jobs formidles til de arbejdssøgende.

Regionen
Regionerne forvaltes af regionsrådene. De
opkræver ikke skat, men finansieres af staten.

Der er fem regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og
Hovedstaden. Regionerne tager sig af de
opgaver, som den enkelte kommune er for
lille til at klare. Den største opgave vedrører
sundhed og sygehuse, men regionerne har
også ansvar for offentlig transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte og mennesker med særlige behov.
Når du afgiver din stemme til regionsrådsvalget, kan du være med til at præge
din region i forhold til spørgsmål om:
• Sundhed, psykiatri og sygehuse
• Enkelte boformer for hjemløse
• Regional udvikling, herunder emner som
turisme, miljø og erhverv
(Kilde: rem.dk)

10 Spørgsmål til politikerne
HVAD SKAL JEG SPØRGE OM? Her kan du finde idéer til, hvad du kan spørge
politikerne om ude til vælgermøderne.
Det er altid en god idé at krydre spørgsmålene med din egne erfaringer. Spørgsm
ålene er lavet med udgangspunkt i SANDs
mærkesager. Du kan finde en uddybning af spørgsmålene på SANDs hjemme
side.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Hvad er din forklaring på, at der har været en stigning i antallet af hjemløse og
hvad vil du gøre ved det?
Hvordan vil du sikre boliger, der er til at betale - også når man er på kontanthjælp?
Hvordan vil du sikre, at der er forsorgshjemspladser nok også i de store byer?
Hvordan vil du sikre, der bygges mange forskellige slags boliger - herunder alternati
ve boliger, alternative plejehjem mm.?
Kommunerne tildeler ikke den nødvendige bostøtte, når hjemløse skal fra boforme
n og i egen bolig.
Hvordan vil du sikre, at kommunerne tager udgangspunkt i den hjemløses behov
og tildeler den nødvendige bostøtte?
Hvad vil du gøre for, at borgeren føler sig imødekommet af sin sagsbehandler?
Hvordan vil du sikre, at ingen dobbeltdiagnosticeret bliver afvist i psykiatrien eller
i behandlingssystemet?
Hjemløse har altid problemer ud over ledighed, men vil gerne have et arbejde. Vi
oplever bare at ingen arbejdsgiver vil have os.
Hvordan vil du sikre et arbejdsmarked, der også er til for hjemløse?
Hvordan vil du sikre, at din kommune opretter et udsatteråd?
Hvordan vil du sikre et behandlingssystem, hvor misbrugere kan komme så snart
de er motiverede for at lægge stofferne
på hylden?

Ta’ til valgmøde
Et valgmøde - eller vælgermøde er din mulighed for at komme i
dialog med politikerne.

På SANDs hjemmeside kan du finde en liste
over valgmøder. Nogle af dem er arrangeret
af lokale SAND udvalg, andre er arrangeret
af andre foreninger.

Det foregår typisk som en paneldebat med
politikere, hvor tilhørerne - vælgerne - får
mulighed for at stille spørgsmål.

Find et valgmøde i nærheden af dig – og
mød op og brug din erfaring med hjemløshed til at få hjemløse på den politiske
dagsorden.

Nogle valgmøder har bestemte temaer, på
andre bestemmes indholdet af de spørgsmål der bliver stillet fra salen.

Tjek http://sandudvalg.dk/kom-ind-i-valgkampen

Kom ind i valgkampen!
SAND inviterer til info-møder for alle
der vil kæmpe SANDs sag i valgkampen.
Her vil vi diskutere SANDs mærkesager
og du vil blive klogere på hvordan man
brænder igennem med sit budskab i forhold til presse og politikere.
Møderne finder sted
Den 7. november kl. 10 - 14 i København
Den 9. november kl. 10 - 14 i Aarhus
Tilmelding til Susanne på 89 93 70 60

SANDs LOVGIVNINGSKURSUS 2017 

LOVGIVNINGSKURSUS
KÆRE HJEMLØSE
I inviteres til lovgivningskursus

DEN 6. DECEMBER 2017 KL. 10:30 - 16:00
PÅ HOTEL VILLA GULLE
ØSTERVOLDGADE 44, 5800 NYBORG
Kom tidligt - der er kaffe og brød fra kl. 10:00

LÆR AT KNUSE PARAGRAFFER
På kurset vil vi beskæftige os med lovgivning, der er relevant for hjemløse.
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og erfaringer.

VI KOMMER RUNDT OM TEMAER SOM:
•
•
•
•
•
•

Regler for ophold på boformer
Kan man blive smidt ud fra sin boform?
Har man ret til at oprette beboerråd?
Udslusning
Kontanthjælpsregler
Klage- og ankemuligheder
NB! Kurset er fortrinsvis for nye folk,
der ikke har været på lovgivningskursus.
Kurset er stof- og alkoholfrit

Kurset er gratis. Vi regner dog med
at jeres boform betaler transporten.

Tilmelding på www.sandudvalg.dk
eller på telefon: 89 93 70 60

DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
SAND - De hjemløses landsorganisation · Sundholmsvej 34, st. · 2300 København S · Telefon: 89 93 70 60 · www.sandudvalg.dk

KALENDER
Torsdage Hjemløsekoret øver
November
7/11 Kom Ind I Valgkampen
9/11 Kom Ind I Valgkampen
29/11 Bænk til Bolig-gruppen
December
6/12 Lovgivningskursus
12/12 Bestyrelsesmøde i SAND
19/12 Fælles SAND møde

Alarm alarm - Frihåndsdigt i DSB-toget
9999 ukendt.
Det får hjemløse tilsendt.
Så er man stadig et nummer i systemet.
Og det er ikke det der er problemet.
Vi lever som paragraf 110.
Som skidt ud af en si.
Hjælpen er ikke så god.
Men vi støtter hinanden det kan I tro.
De sociale tilbud
har stop misbrug som mål.
Det virker ikke - skål!
Kære politikere vågn nu op.
Det her bavl skal bare stop’.
Vi har brug for billige steder at bo.
Bare ikke ved siden af en ko.
Vi skal alle rejse os og stå imod.
Kun ikke for bare at glo.
Vi er gadens stemmer.
Det er ikke noget folk glemmer.
Vi går ikke ind for diktatur.
Det skal vi jo næsten eller noget i den dur.
Man skal drop’ handleog betalings kommune.
Det får os til at være Fedtmule.
At være den uheldige and.
Gå for lud og koldt vand.
Uden en rigtig adresse.
Hvor vi så ender med at sove
på nogens terrasse.
– Steffen Rasmussen

TID
STED
10.30 - 12.00 Oplyses hos Ole Svendsen

INFO / TILMELDING
Ole Svendsen, tlf. 52 25 03 75

10.00 - 14.00 (Sted følger), København
10.00 - 14.00 Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, Aarhus
10.30 - 15.00 (Sted følger), København

Susanne, tlf. 89 93 70 60
Susanne, tlf. 89 93 70 60
www.sandudvalg.dk

10.00 - 16.00 Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg
10.30 - 15.00 Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg
10.30 - 15.00 TAMU, Rytterkasernen 13, Odense

www.sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk

KOLOFON

KONTAKT

UDGIVER: SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
REDAKTØR: SOFIE BAY-PETERSEN
OPLAG: 2.000 STK.
TRYK: PRINFOTREKRONER
DESIGN: ETCETERA DESIGN.DK / LAYOUT: SAND

SAND - DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION
SUNDHOLMSVEJ 34 ST.
2300 KØBENHAVN S
TELEFON: 89 93 70 60
SAND@SANDUDVALG.DK / WWW.SANDUDVALG.DK

