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SAMMEN HVER FOR SIG. Hjemløsedagen 2020 blev en lidt anderledes dag end de andre år, ingen kæmpe fest for de
hjemløse på grund af covid-19, og derfor spredt ud over hele byen til små arrangementer. SAND havde et arrangement
på Rådhuspladsen, hvor alt gik galt; ingen strøm, ingen lydanlæg, men solen skinnede og vi gjorde det til en god dag,
koret sang igennem al byens støj og både politikere og hjemløse kan også tale højt, så vores dialog gik også fint. Tak til
Palads Hotel som leverede alt det varme vand vi skulle bruge til kaffebordet, alt i alt en god dag.
TEKST: KIM ALLAN JENSEN. FOTO: SAND

Socialt frikort - jeg håber det er kommet for at blive!
Det sociale frikort har levet en lidt
usikker tilværelse. Nu er ordningen
blevet forlænget - artiklens forfatter
håber på at den bliver permanent.
AF: EN AF FLOKKEN
Jeg søgte om et socialt frikort en
mandag. Næsten alt foregik over telefon. Jeg blev interviewet over telefon.
Det eneste jeg skulle ud over dette
var at gå til jobcenter og underskrive
en samtykkeerklæring, som lå klar i
receptionen.

Torsdag samme uge lå mit sociale frikort i min E-boks.
Det er ”Borgerservice” når det er
bedst. Så tak for det.
Men det tog lige lidt tid, inden jeg fik
taget mig mod til at kontakte en arbejdsgiver. Tilfældigt skulle den lokale bager bruge en chauffør til at køre
morgenbrød ud til små købmænd og
et par supermarkeder. Tjansen blev
normalt passet, af en folkepensionist,
som i en kortere periode ikke måtte arbejde grundet en operation. Bageren
havde uden held søgt ad de vante ka-

naler på nettet og igennem jobcenter.
Uden en eneste henvendelse. Så jeg
så jobbet i den lokale Facebook-gruppe. Jeg fik jobbet. Og jeg kunne gå
dertil på 7 minutter. Jeg startede med
det samme. Efter en hurtig oplæring
og en tur med rundt, for at lære ruten,
så var jeg i gang. Rundstykker vejer jo
ikke så meget... men det gør rugbrød.
Så det blev ikke til mange dage. Jeg
nåede at tjene en tudse... Og de 1600
af dem blev så efterfølgende brugt på
kiropraktor og massør... Lærepenge.
Men det var jo faktisk også min egen

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü

”Jobafprøvning” af mig selv. Jeg ved
godt, at jeg ikke kommer almindelig tilbage på arbejdsmarkedet. Men
selvom jeg rigtig gerne vil ”være lidt
med på holdet” igen, så er det jo lige
så vigtigt for mig at finde den rette
hylde, som for alle der arbejder 37 timer om ugen, hver uge.
Men bare at tage skridtet og se at
nogen kunne bruge mine sparsomme ressourcer, det havde givet blod
på tanden til at forsøge at finde et
job og en rummelig arbejdsgiver, der
passede til mig og mine begrænsninger, som både er fysiske, mentale og
psykiske. Den virksomhed fandt jeg.
Og jeg har hjulpet med lidt af hvert.
Havearbejde, montage, truckkørsel
og generel orden på lageret og forskelligt andet.
Ordningen giver virkelig livskvalitet
for mange. Jeg har i medierne mest
set indslag fra Vesterbro i København,
hvor man virkelig har fået sat system

i tingene, og stadig uden kasser og
rammer. Den enkelte er 100% i fokus,
for det er jo kernen i ordningen.
Men ordningen er ikke en ordning,
der kun fungerer i København. Den
fungerer i by og på landet i hele Danmark.
Socialt frikort-ordningen blev vedtaget som en forsøgsordning i 2019
og 2020. Den daværende borgerlige
regering fik loven stemt igennem i
folketinget med støtte fra alle folketingets partier.
Nu er de to år så snart gået, og det
skal besluttes i forhandlingerne om
Finansloven for 2021, om ordningen
skal fortsætte, sikkert i en lidt justeret
version. Men teknikken deri er ikke så
væsentlig her. Men først skulle ordningen lige blive kendt rundt om i landet.
Så to år til at se resultater… Borgere,
der i forvejen har mange udfordringer
fra de står op om morgenen til de er
under dynen eller i deres sovepose

igen, som har fundet mod og overskud til at søge ind i ordningen... Virksomheder der skulle lære at håndtere
en ny måde at have mennesker ansat
på... Kommuner der skulle finde deres
ben at stå på i denne ordning. To år er
for kort en periode til at se resultater
i. Men det er lang tid nok til, at se, at
den giver rigtig mange livskvalitet.
Og at socialt frikort på lang sigt ikke
koster samfundet penge.
(Artiklen er et redigeret uddrag af en
længere artikel. Læs det hele på
www.sandudvalg.dk)

DET SOCIALE FRIKORT
Et socialt frikort giver de mest
udsatte borgere mulighed for
at tjene op til 20.000 kr. om
året uden at blive trukket i fx
kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.
(Kilde: socialstyrelsen.dk)

SAND MENER…
Det sociale frikort er det første og eneste reelle politiske tiltag i nye tid, der har gjort en forskel for udsatte
borgere, der gerne vil have en fod indenfor arbejdsmarkedet. Alle andre ordninger, såsom flexjob, virksomhedspraktik osv. er kendetegnet ved, at systemet vurderer borgeren parat til at arbejde så og så mange timer på det
ene eller det andet fagområde.
Det sociale frikort giver i stedet den udsatte borger mulighed for at gøre ligesom alle andre på arbejdsmarkedet:
man gives mulighed for at vælge hvor man vil arbejde og hvor meget man vil arbejde. I hvert fald i princippet.
Reelt har de fleste nok ikke mange valgmuligheder. Heller ikke udsatte borgere.
Pointen er, at ved at give udsatte borgere et forspring – skattefritagelse for 20.000 kr. – sætter vi det vigtigste
element i al menneskelig forandring i spil: motivation.
Jobcentrene har reelt ikke mange motivationsværktøjer at byde ind med. De bruger kontrol og straf. Det ved alle
ikke virker, men ideologiske principper, der kommer ud som afstumpede kommentarer fra politikere om ”at det
skal kunne betale sig at arbejde” og ”der er arbejde til alle der vil arbejde”, gør at vi som samfund har en stor
gruppe borgere uden for arbejdsmarkedet.
De tanker og intentioner der ligger bag det sociale frikort, bryder det uproduktive dogme om straf og kontrols
saliggørende virkning, og sætter i stedet mennesket og troen på at det har ressourcer og potentiale i stedet.
Det eneste rigtige er at fortsætte ad den vej. Det eneste rigtige er at permanentgøre det sociale frikort og give
kommunerne lidt flere, lidt bedre og lidt mere humane værktøjer i den værktøjskasse, der skal bruges til at få
udsatte borgere lidt tættere på arbejdsmarkedet og et værdigt liv.

DEADLINE
Der er også plads til din historie - skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 23/11

UNDERSØGELSE:

Gadefolk blev svigtet under første nedlukning
Danmark lukkes igen ned. Det har konsekvenser for alle, men ikke alle har et
hjem at trække sig tilbage til, arbejde
fra, lave mad; et sted de kan føle sig
trygge.
Hjemløse og andre udsatte grupper
har nogle lidt andre problemer, der
kalder på nye løsninger. Gadejuristen,
Brugernes Akademi og SAND har
spurgt hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk om hvordan de oplevede
nedlukningen i foråret.
Det er der kommet vigtig viden ud
af. Viden man bør bruge til at sikre, at
denne gruppe borgere, får hjælp og
støtte de har brug for, når coronaen nu
igen tager fat.
Myndighederne har lyttet til nogen af
de erfaringer, vi har indsamlet og de
anbefalinger, vi har givet.

F.eks. friholdes væresteder, boformer
for hjemløse, kvindekrisecentre og
andre sociale tilbud der har en ”kritisk
funktion” når der kommer nye restriktioner.
Under den første nedlukning oplevede 80 procent af dem, der var med i
undersøgelsen om konsekvenserne
af nedlukningen, at væresteder eller
andre sociale tilbud de plejer at bruge,
havde været helt eller delvist lukkede.
Det betød f.eks. at mange (47 procent)
fik mindre at spise end normalt. Knap
halvdelen af dem, der var med i undersøgelsen siger, at de oplevede perioden som meget ensom. Vi ved, at ensomhed generelt er et stort problem
for f.eks. hjemløse der flytter i egen
lejlighed. Undersøgelsen bekræfter
os i at værestederne har en vigtig so-

cial funktion. Ligesom de har en vigtig
funktion ift. at tilbyde mad til folk, der
enten ikke har mulighed for selv at
lave med eller evner at gøre det.
En anden vigtig anbefaling er derfor
også at alle sociale tilbud bør tage
stilling til om de udgør en ”kritisk
funktion”. Og melde klart ud om åbningstider, procedurer og alternative
løsninger. Kommunen kan passende
være bannerfører på denne øvelse, for
at sikre at der er en lokal koordinering
og at alle der har behov for hjælp og
støtte, har mulighed for at få det.
Læs mere om resultater og anbefalinger her:
http://gadejuristen.dk/gadefolk-blev-svigtet-under-covid-19/

CORONA-TANKER FRA FOLKET
Sammen hver for sig…
Fra at være sammen hver for sig til virkelig at være adskilt af Corona-nedlukningen var en lærestreg. En huske-kage i hvordan ensomhed kan ramme hårdt. Hvordan ved du det?
Ja - jeg sad selv i fælden. Fra at have en hverdag i varmestuen og avissalg - til at se og følge med i medierne
om hvordan en verdensomspændende epidemi lægger landet ned: Min hverdag blev påvirket så meget at jeg
begyndte at udvikle udlængsel. Udenfor er du aldrig alene, øjeblikke forekommer og er du heldig er det kun
naturen og dig der er sammen hver for sig. /TUE.

EFTERLYSNING! ERFARINGER SØGES!!
Er du blevet smidt ud? Klagede du? Fungerede det?
I SAND får vi løbende henvendelser fra folk, der bliver smidt ud fra en boform uden
at blive oplyst om at de kan klage over udsmidningen.
Men hvad med de steder hvor det fungerer? Har du prøvet at blive smidt ud fra et
herberg - og blev oplyst om din klageret?
Er der nogle steder hvor de har en procedure der bare fungerer? Eller har du kun
prøvet det modsatte?
DET ER SÅ VIGTIGT AT I KLAGER - OG AT VI FÅR JERES ERFARINGER! DET ER KUN GENNEM KLAGER AT PRAKSIS KAN ÆNDRES!
SANDs jurist vil meget gerne høre fra jer!
Skriv eller ring til Sara på tlf. 92 82 31 11 eller sara@sandudvalg.dk

VI TESTER DANMARK

VI TESTER DANMARK - KLIP UD OG HÆNG OP!

VIL DU VIDE OM DU HAR HAFT CORONA?
Bliv testet for om du har antistoffer mod ny coronavirus i november!
Verden står midt i en pandemi med et nyt Corona virus SARS-CoV-2.
Den tilhørende sygdom COVID-19 kan være alvorlig med betydelig
risiko for at blive indlagt på hospitalet, få behandling med respirator og blive påvirket af sygdommen lang tid efter man har været
smittet med den.
”Vi Tester Danmark” er et projekt i hele Danmark, hvor vi overvåger ny coronavirus. I november måned tilbyder vi hjemløse, prostituerede og misbrugere at blive testet for om de har antistoffer
mod ny coronavirus. Det sker ved hjælp af en hurtigtest, hvor man
får svar efter 15 minutter.
Vi er i:
København: 2-13 november
Odense: 2-13 november
Aalborg: 2-13 november
Aarhus: 10-12 november
Der vil blive ophængt plakater med mere information om tid og
sted, på de enkelte steder.
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INFO/TILMELDING

BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES DIGITALT MED MINDRE ANDET ER ANFØRT
26/11 Webinar: Nordisk konference om hjemløshed https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/stor-nordisk-konference-om-hjemloshed
9/12 Bestyrelsesmøde i SAND
Mødes afholdes digitalt - bestyrelsesmedlemmer får info
Ask, tlf. 20 98 79 21
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